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Újabb tűzoltóautó érkezett

Becsengettek
A Nagykállói Általános Iskolá-
ban augusztus 31-én ünnepélyes 
tanévnyitóval vette kezdetét a 
2017/2018-as tanév. 

Szeptember első napján ötszáz-
nyolcvannyolc tanuló, 24 osz-
tályközösség számára szólalt 
meg az első órát jelző csengő. A 

hetvenkét első osztályos nebuló 
3 osztályban kezdte meg alapfo-
kú tanulmányait.

Folytatás a 4. oldalon!

Újabb tűzoltóautóval gazdagodott 
a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület állománya. A jármű 
Nagykálló testvérvárosából, 
Metzingenből érkezett.

Tűzoltóautó is érkezett szeptember 
másodikán a Kállai Kettős térre, az 
V. Nagykállói Lecsófesztiválra, de 
szerencsére nem a főzőversenyen 
gyújtott tüzet kellett megfékezni, ha-
nem átadóünnepségre jöttek a láng-
lovagok. Nagykálló Városa ugyanis 
újabb tűzoltóautót kapott németor-
szági testvértelepülése, Metzingen 
Baráti Körétől. Az egyesület tagjai 
éppen tíz évvel ezelőtt hozták a ma 
is használatban lévő tűzoltófecsken-
dőt településünkre. Most pedig újabb 
gépjárművet és további mentéshez 
szükséges eszközöket kaptak a helyi 
lánglovagok, például 20 pár tűzol-
tó- és 20 pár műszaki mentő kesz-
tyűt. Az autót és a kellékeket Juhász 
Zoltán polgármester a helyszínen 
köszönte meg a testvérváros képvi-
selőinek, köztük Eckart Ruoppnak, a 

Metzingen-Nagykálló Partnervárosi 
Egyesület elnökének.
-Használt, de jó műszaki állapotban 
lévő autót kaptunk a partnervárosi 
egyesülettől, amely olyan speciális 
mentőeszközökkel is fel van szerel-
ve, amelyek nagy segítségére lehet-
nek a nagykállói tűzoltóknak mentés 
közben. A jármű - többek között - 
áramfejlesztővel, láncfűrésszel, te-
lepíthető reflektorokkal rendelkezik, 
illetve olyan szivattyúval, amely a 
pincékből könnyen ki tudja vezetni 
a vizet – tájékoztatott Juhász Zol-
tán. Nagykálló Város polgármeste-

re elmondta: megható volt, mikor a 
metzingeni lakosok nagy szeretettel 
hozták és adták át a gépjárművet, 
hogy az szükség esetén segítségére 
legyen a nagykállói embereknek. – 
Fontos tudni ugyanis, hogy ezt nem a 
városnak, hanem minden nagykállói 
állampolgárnak adták a testvérváros 
lakói – tette hozzá Juhász Zoltán pol-
gármester.
A 9 személyes, kiváló műszaki álla-
potban lévő tűzoltó autó egyébként 
38 éves, 4 ezer kilométert futott és 
két, tűzcsapról működtethető szi-
vattyúval rendelkezik.

Szeptember első hétvégéjén ötödik alakalommal 
rendezték meg a város talán legnépszerűbb és leg-
látogatottabb találkozóját, a gasztronómiai élmény-
eseményt, a Nagykállói Lecsófesztivált. 

Sürgő-forgó emberek, vidám társaságok vették bir-
tokba a Kállai Kettős teret szeptember 2-án. Az V. 
Nagykállói Lecsófesztiválon több mint húsz bog-
rácsban, számos variációban főtt a lecsó. Minden-
ki másként készítette, volt, aki valamivel 
több paprikát, mások több hagymát hasz-
náltak fel hozzá. Egy biztos: sokak ked-
vence a híres, magyar ételklasszikus.
A rendezvény zenei színpadán első-
ként Tompeti és Barátai szórakoz-
tatták a gyerekeket és az őket kí-
sérő felnőtteket. Majd Barsi Csaba 
és az Agyagbanda produkciója 
következett. A négytagú zenekar 
remek hangulatot teremtett a téren, 
ugyanis ők nem a színpadon muzsi-
káltak, hanem a vendégek között. 
Így lehetőség volt rá, hogy egy-egy 
sátorban, kinek-kinek elhúzzák a 
saját nótáját, a jelenlévők pedig 
dalra fakadtak, táncra perdültek. 
Épp’ csak annyi időre hagyták abba a 
mulatozást, míg a színpadon kihirdet-
ték a lecsófőző-verseny győztesét.  
 Folytatás a 3. oldalon!

Főzőverseny és fesztivál 
volt Nagykállóban

Ajándékozók és megajándékozottak a tűzoltóautóval, amely mostantól a 
nagykállóiak életét és értékeit védi
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25 éves testvérvárosi 
kapcsolat

Közbeszerzési szakértő Nagykállóban

Már igényelhető a beiskolázási 
támogatás 

„Az Úr vezet majd szüntelen”

A két település Baráti Körének tagjai a nagykállói találkozón

Mint minden évben, így idén is 
támogatással szeretné könnyíteni a 
szülők kiadásait Nagykálló Város 
Önkormányzata.

Az önkormányzati beiskolázási tá-
mogatás szociális rászorultsági fel-
tételek vizsgálata nélkül jár azon 
tanulók részére, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
nem részesülnek. Az általános 
iskolai tanuló részére 3.500.-Ft, 
szakiskolai és középiskolai tanuló 
részére 5.000.-Ft, felsőfokú intéz-
mény nappali tagozatos hallgatója 

esetén 6.500.-Ft a támogatás ösz-
szege. 

A kérelmek 2017. november 30. 
napjáig nyújthatók be.

Az önkormányzati beiskolázási tá-
mogatás iránti kérelem benyújtása 
igénylő lapon történik. Az igénylő lap 
a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1.) Ügyfélszolgála-
tánál átvehető.  
Csatolandó:

- eredeti iskolalátogatási igazolás 
- lakcímkártya
- folyószámlaszám
- TAJ szám 

Huszonöt éve annak, hogy hivata-
losan is Nagykálló testvérvárosa 
lett a németországi Metzingen. A 
közelmúltban ünnepelték a jubi-
leumi eseményt.
 
Nagykálló és Metzingen közötti 
kapcsolat első lépései még a vas-
függöny lebontása előtti időszakra 
tehetők. A metzingeni textilgyár 
igazgatójának, Frieder Gaesnsler és 
fia, Emanuel nevéhez köthető, akik a 
Magyar Posztógyár nagykállói üze-
mének működését tanulmányozták. 
A gazdasági együttműködés rövid 
idő alatt egyre személyesebbé vált, 
mígnem a két település között a 
partnerkapcsolatot a városok veze-
tői – Fodor János és Gotthard Herzig 
- Nagykállóban 1992. október 4-én 
aláírásukkal hitelesítették, majd 
Metzingenben 1993. május 29-én 
megerősítették.
Az eltelt 25 évben a két város szá-
mos intézménye, civil közössége 

ismerkedett meg egymással és épí-
tett ki szakmai kapcsolatot, alakított 
ki barátságot. Művészeti csoportok, 
énekkari fellépések, néptáncos be-
mutatók, sportmérkőzések színesítik 
folyamatosan a német és a magyar 
ünnepeket. A városok között szá-
mos területen alakult ki együttmű-
ködés, így például a tűzoltóságok, 
az óvodák, a szociális és oktatási 
intézmények esetében. A kapcsolat 
egymás munkájának megismerésé-
ben, tapasztalatok megosztásában, 
valamint adományok gyűjtésében, 
juttatásában is megnyilvánult. De 
mindennél fontosabbak voltak a 
kialakult emberi kapcsolatok, ba-
rátságok, a közösen eltöltött, tartal-
mas, vidám hangulatú napok, hol 
Nagykállóban, hol Metzingenben. 
Szeptember elején városunkba láto-
gattak a metzingeni testvérváros ba-
ráti körének tagjai, amikor is felele-
venítették az elmúlt negyedszázad 
történéseit.

Gondoljon azokra, akik kór-
házban, otthonukban betegen 
várják az Önök segítségét, az 
életet mentő vért. Ha úgy érzi, 
hogy egészséges és szívesen 
segítene, jöjjön el!

Véradás helye:
Nagykálló, 
HID Közösségi Ház

Véradás ideje: 
2017. szeptember 22. (péntek) 
8-14 óra között.

Személyi Igazolványát, TAJ és lakcím kártyáját feltétlenül hozza magával!

Nagykállóban, Horváth György 
nagytiszteletű úr nyugdíjba vo-
nulása után megüresedett a lelké-
szi állás. A presbitérium egyelőre 
nem találta meg az utódját, így 
átmeneti időre, helyettes lelkészt 
rendelt ki a Nyírségi Református 
Egyházmegye Elnöksége. 

A Nagykállói Református Egyház-
községben augusztus 16-tól egy fia-
tal lelkész, Bodnár Máté tiszteletes 
úr hirdeti az igét. A gyülekezet élére 
kinevezett lelkipásztor Kisvárdán 
született 1985-ben. Édesapja és 
édesanyja több mint harminc éve 
református lelkész Demecserben, 
így ő ezen a településen végezte ál-
talános iskolai tanulmányait, majd 
a kisvárdai Bessenyei György Gim-
náziumban tanult. Miután leérettsé-
gizett, a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetemre vették fel.
-14 évesen erősödött meg és vált 
személyessé az Istenbe vetett hi-
tem, és ugyanekkor vált bizonyossá 
számomra, hogy a lelkészi hivatást 
választom. Egy fiataloknak szer-
vezett evangelizációs hét után úgy 
éreztem: Isten arra teremtett, hogy 
átadjam a jó hírt az embereknek: 
van szabadulás a bűnökből már itt, 
a földi élet során. A teológián har-
madéves voltam, amikor ösztöndí-
jasként egy évet Németországban 
töltöttem. Két évig voltam diákve-
zető a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetemen, a hatodik, 
gyakorlati egyetemi évemet pedig 
Dr. Gaál Sándor esperes úr mellett 
töltöttem, a ramocsaházi gyüleke-
zetben – meséli a fiatal lelkész. - 
Még egyetemi tanulmányaim ideje 
alatt ismerkedtem meg feleségem-
mel, aki vallástanári tanulmányai-
val párhuzamosan magyar tanárnak 
tanult. Lelkésszé szentelésem után 

Besenyődön, Leveleken és Magyon 
hat éven át szolgáltam 2016 nyará-
ig, ami szép és örömteli időszak volt 
az életünkben. Örömünkre szolgál, 
hogy három és féléves Blanka kis-
lányunk és egyéves Dániel kisfiunk 
szülei lehetünk, akikre úgy tekin-
tünk, mint Isten ajándékaira.
Bodnár Máté tisztelet úr tavaly a 
Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség ifjúsági lelkésze lett. 
A hitoktatás mellett, a városi gyü-
lekezetben az ifjúsági szolgálat ki-
építése a feladata. Itt azon dolgoz-
nak, hogy a már konfirmált fiatalok 
megtalálják helyüket a gyülekezet-
ben, és őket érintő, foglalkoztató 
kérdésekre keressenek és találjanak 
válaszokat. 
-Az itteni munkám nem teszi le-
hetővé, hogy teljes munkaidőben 
tudjam szolgálni a nagykállói gyü-
lekezetet, ezért az Egyházmegye 
Repelik Zsuzsanna Eszter tisztele-
tes asszonyt, missziói lelkészt kérte 
fel, hogy segítségemre legyen Isten 
igéjének hirdetésében – tette hozzá 
Bodnár Máté, a nagykállói gyüleke-
zet lelkésze.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
hétköznapokon főleg tiszteletes asz-
szonnyal találkoznak a hívek, míg 
a vasárnapi istentiszteleteken közö-
sen végezzük az igei szolgálatokat.
-Megtiszteltetésnek érzem, hogy 
ebben az átmeneti időszakban a 
nagykállói reformátusok felé szol-
gálhatok. Lelkésztársammal arra 
törekszünk, hogy a gyülekezet min-
den értelemben felkészüljön a hely-
ben lakó szolgatársunk megérkezé-
sére. Kérjük, hogy jelenlétükkel és 
imádságaikkal támogassák a kö-
zösségünket. Hiszem, hogy ebben 
a helyzetben is érvényes Ézsaiás 
könyvének bízatása: „Az Úr vezet 
majd szüntelen.” – zárta a beszélge-
tést a lelkipásztor.

Bodnár Máté református lelkipász-
tor

Repelik Zsuzsanna Eszter tiszte-
letes asszony szerdai napokon 8 
és 12 óra között ügyeletet tart a 
Nagykállói Református Egyház-
község hivatalában (Nagykálló,  
Nagybalkányi út 1. szám alatt), 
ezen túl a 30/259-59-75-ös tele-
fonszámon érhető el. 

A Nagykállói Református Egy-
házközség lelkipásztorai ezúton 
tájékoztatják az idei tanévben 
konfirmációra készülő gyerme-
keket és szüleiket, hogy ezzel 
kapcsolatban szülőértekezletet 
és tájékoztatót tartanak 2017. 
október 1-jén 10.00-tól, a Re-
formátus Templomban, amelyre 
minden érintettet szeretettel vár-
nak.

A gyülekezet vezető testületé-
nek, a presbitériumnak tisztújí-
tására 2017. november 12-én, az 
istentiszteletet követő választói 
közgyűlésen kerül sor.

Nagykálló Város Önkormányza-
tának URBACT III keretein belül 
megvalósuló, Procure – Creating 
Good Local Economy through 
Procurement (Hatékony Helyi 
Gazdaság Létrehozása a Köz-
beszerzések Által) elnevezésű 
projektjének keretein belül 2017 
augusztusában városunkba láto-
gatott Matthew Jackson, - Man-
chester városának közbeszerzési 
szakértője -, hogy a helyi támoga-
tó csoport ülésén részt vegyen.

Az egész napos ülés központi témája 
Nagykálló Városának angliai mintá-
ra készülő közbeszerzési stratégiája 
volt.

„Projektünk egyik része, hogy min-
den partnerváros létrehozott egy ún. 
Helyi Támogató Csoportot. A helyi 
csoport megbeszélésén is ezen dol-
goztunk. Arról tárgyaltunk, hogyan 
fejlődött a Közbeszerzési Stratégia 
Nagykállóban. Prezentációkat tar-

tottam, ugyanis az elmúlt 15 évben 
a közbeszerzés területén dolgoztam. 
Az ennek során szerzett tapaszta-
lataimat osztottam meg, valamint a 
résztvevők beszámoltak vállalt fel-
adatairól. Így a nap végére kialakult 
egy vázlat a nagykállói közbeszer-
zési stratégiáról” – mondta Matthew 
Jackson, a projekt vezető szakértője 
az Egyesült Királyságbeli Centre for 
Local Economic Strategies (CLES – 
Helyi Gazdasági Stratégiai Központ) 
képviseletében. Papp Bence

Az angol szakember, Matthew Jackson Nagykállóban
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Főzőverseny és fesztivál volt Nagykállóban

A Nagykállói Hírmondó augusztusi 
számában Jónás Sándor pingpon-
gos társát, Mészáros Sándort arra 
kérte, meséljen az Ikarus együttes 
múltjáról, amelyiknek ő volt a 
szólógitárosa.
A hetvenes években Borsy Tibi bará-
tom biztatta a majdani tagokat, hogy 
hozzunk össze egy zenekart. Ezt meg-
előzően más-más összetételű együt-
tesekben muzsikáltunk, de a barátság 
mindig összetartott minket, s így in-
dult 1977 őszén az Ikarus együttes.

Kik voltak a zenekar tagjai?
Az induláskor Borsy Tibi dobolt, én 
szólógitároztam, Száraz Sanyi énekelt, 
Száraz Tomi volt a basszusgitáros, 
aki egy másik, akkor éppen megszű-
nő zenekarból, az Arkisból jött át és 
vele tartott Czene László (Kicsi) nevű 
gitáros srác is. Később csatlakozott 
hozzánk Horváth Lajos (Dönci), aki 
előtte Mátészalkán, az Apolló együt-
tesben dobolt, az idővel ismerté vált 
Homonyik Sándor zenésztársaként.

Hogyan jött a névválasztás?
Az egykori Apolló együttesben volt 
egy nagyon jó gitáros, aki még Tátrai 
Tibortól tanult egy gitárszólót, ami-

nek Ikarus volt a címe. Czene Laci 
minden fellépésünket ezzel indította, 
és Dönci javaslatára ezt a nevet vet-
tük fel.

Hol léptek fel?
A Művelődési Házban, ún. Ötórai 
Tea keretében játszottunk kéthetente, 
ezen kívül Debrecenben, Nyíregy-
házán, illetve a megye városaiban, 
nagyközségeiben. Abban az időben 
nagyon sokat koncertezett itt az Edda. 
Ekkor még nem voltak országosan 
ismertek, jó kapcsolatban voltunk ve-
lük. Akárcsak az akkor már népszerű 
Neotonnal. Az akkori basszusgitá-
rosuk, Galácz Lajos segített nekünk 
felszerelést szerezni Budapesten, sőt, 

javasolta, hogy lépjünk tovább profi 
zenészek segítségével. Mi azonban 
nem akartunk profik lenni.

Miért is?
Mi nem voltunk főállású zenészek, 
munka mellett játszottunk. Szerettünk 
zenélni, amihez nagyon jó közönsé-
günk volt. Egy-egy fellépésünkön 
például a Művelődési Ház földszintje 
tele volt fiatalokkal, és ugyanennyien 
álltak az épület előtt.Voltak állandó 
rajongóink, akik minden fellépésünk-
re elkísértek.

Elsősorban lányok?
Fiúk, lányok. Népszerűek voltunk 
a lányok körében, amit mindenki 
vérmérséklete szerint fogadott, én 
már akkor udvaroltam a későbbi fe-
leségemnek, úgyhogy „nem ebbe az 
irányba hajtottam”.

Voltak saját számaik is?
Akkor még nem voltak, elsősor-
ban, Jimi Hendrix, Carlos Santana, a 
Creedence, a Led Zeppelin, a Deep 
Purple és az Uriah Heep számait ját-
szottuk, tehát kemény rockot.

Meddig működött a zenekar?
Gyakorlatilag 1980 végéig. Nagyon 
egyszerű oka  volt a megszűnésnek: 
egyrészt beszűkült a repertoárunk, mert 
nem volt képzett billentyűs a három 
gitáros, dobos felállás mellé, másrészt 
már házas voltam, s ebben az évben 
megszületetett a fiam, a munkahelye-
men, a termelőszövetkezetben komoly 

beosztásban dolgoztam, és nem fért 
bele, hogy a család és a munka mellett 
örömzenéljek, hiszen mi ezt tettük.

Mi történt a feloszlás után?
Az egykori zenekari tagokkal mind a 
mai napig baráti kapcsolatot ápolunk, 
összejárunk. Jó tíz évvel ezelőtt, egy 
születésnapi összejövetelen, Tisza 
Laci barátomnál előkerült a gitár, 
majd egy időre újra összeállt a banda. 
Itt már Borsy Tibi basszusgitározott 
és Borsy Máté billentyűzött. 2004-
ben a Nagykállói Napokon léptünk fel 
és a környező települések motoros ta-
lálkozóin. 2006-ban az ismert műsor-
vezető, Dj Farkas Tibor Schultz által, 
a 60-70 évek zenekarainak szervezett 
Nyíregy-házibulin léptünk fel és arat-
tunk hatalmas sikert. De ezt követően 
már nem koncerteztünk.

Jónás Sándor azt is kérdezte, hogy 
nem terveznek-e újabb fellépést?
Borsy Tibi barátom is ezzel „bom-
báz”, és úgy tűnik, sikerrel. A betaka-
rítási munkák után újra belevágunk. 
Saját számaink is vannak, így azt 
tervezzük, hogy készítünk egy CD-t, 
s ha minden jól megy, 2018 tavaszán 
egy lemezbemutató koncertre ismét 
összeáll az Ikarus.

Honnan a zeneszeretet?
Ez egy velem született adottság. Egé-
szen kicsi koromban jelentkezett. Ab-
ban az időben, a lakodalmakban még 
cigányzene szólt, s én megálltam a prí-
más előtt és egész este csak az ő játéká-

ra figyeltem. A szüleimet folyton kér-
leltem, hogy szerezzenek egy hegedűt, 
de nem sikerült, viszont 5-6 éves lehet-
tem, amikor édesapám hozott egy tan-
góharmonikát. Zeneiskolába nem jár-
tam, így egyedül tanultam hangszeren 
játszani. Nyolcadikos voltam, amikor 
az unokatestvérem Debrecenből hozott 
egy orosz dobozgitárt és én beleszeret-
tem a hangszerbe. Eladtam a harmoni-
kát és 600 forintért megvettem. Fél év 
múlva már tudtam gitározni. 

Mit jelent az Ön számára a zene, 
hobbi, vagy több annál?
Nagyon jó kikapcsolódás, hobbi. A 
zene nemesíti az embert, megnyugtat-
ja, örömet szerez.

Mikor volt utoljára gitár a kezé-
ben?
Tegnap este. Függetlenül attól, hogy 
nincs zenekarom, én gitározok.

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által megfogalmazott 
kérdésre?
A Cantarella Kamarakórusra gon-
doltam, akik szerepelnek kórusta-
lálkozókon, különböző helyeken és 
rendezvényeken lépnek fel. Azt kér-
dezném, hogy látják, tovább tudnak-e 
még fejlődni, még magasabb szintre 
jutni, még nagyobb ismertségre szert 
tudnak-e tenni, terveznek-e CD fel-
vételt? Gondolkodnak-e esetleg egy 
gyerekkórus alapításán, hogy legyen 
utánpótlásuk?

Folytatás az 1. oldalról!
A zsűri döntése szerint az 
idei fesztiválon az OLIM-
PIJÁSOK kapros-tejfö-
lös harcsalecsója sikerült 
a legjobban. Második he-
lyezett lett a Szent Angya-
lok Görögkatolikus Egy-
ház Karitász Csoportja és 
Técső csapata. A harmadik 
helyezettnek járó jutalmat 
szintén megosztva kapták 
a Nagykállói Hitesek és a 
Nagykállói Motorosok Bará-
ti Köre. Ezután került sor az 
augusztus utolsó hétvégéjén, 
a Napstrandon megtartott 24 
órás úszóverseny eredmény-
hirdetésére, majd a lecsófesz-
tivál kísérőprogramjának, az 
ulti parti nyerteseinek kihir-
detésére. Idén az Ulti Fies-
ta győztese Szabolcsi Attila 
(Nagykálló) lett, második 
helyen Soós Bálint (Nyíregy-
háza), a harmadikon pedig 
Zajácz István (Nagykálló) 
végzett. 
A Kállai Kettős térre este 8 
óra körül még többen érkeze-
tek. Szinte minden irányból 
babos kendőt viselő emberek 
özönlöttek, 20 órakor ugyanis 
a jelképes kendőt hordó Nagy 
Feró zenekara, a Beatrice 
adott felejthetetlen koncertet 
a téren, amely ekkora már 
egy hatalmas zenei fesztivál-
lá alakult - a több ezer ember 
és a hangulat miatt.

A város vezetője a rendezvényről
-Nagykálló Város vezetőjeként nagy öröm számomra, hogy sokan je-
lezték: várják az idei rendezvényt, és sokan el is jöttek. Mindez azt 
jelenti, hogy a nagykállóiak magukénak érzik ezt a fesztivált és fő-
zőversenyt, ahol jól érzik magukat, beszélgetnek, kilépnek a hétköz-
napok taposómalmából - mondta Juhász Zoltán polgármester az V. 
Nagykállói Lecsófesztiválon. – Idén kibővítettük a főzésre alkalmas 
teret, annak érdekében, hogy ne zsúfolódjanak össze a résztvevők, így 
az Árpád utca elején is sátrakat állítottunk fel.
Azt is mondhatnánk: mára nemzetközi lett a rendezvényünk, hiszen 
most is jelen voltak Nagykálló testvértelepüléseinek képviselői. 
Így érkeztek barátaink Metzingenből, Limanowából, Tasnádról és 
Técsőről is.

Az aranyérmes lecsó
Egy munkahelyi 
közösség tagjai, 
OLIM-PIJÁSOK 
fantázianéven re-
gisztráltak, és nyer-
ték meg az idei 
gasztrocsatát, kap-
ros-tejfölös harcsa-
lecsójukkal.
-Az ételreceptet egy 

horgászműsorban láttam és javasoltam a munkatársaimnak, hogy próbáljuk 
ki, igaz mi már változtattunk rajta, a televízióban ugyanis nem raktak bele 
kaprot. A főzőversenyre egy csülkös lecsóval is neveztünk, de úgy tűnik a 
halas mindent vitt – mondta Fazekas Csaba, az OLIM-PIJÁSOK csapatának 
tagja, szakácsa. – A főzőversenyt ugyan mi nyertük meg, de számunkra a 
részvétel fontosabb volt, minden csapattag és kísérő jól érezte magát, úgy-
hogy jövőre is itt leszünk!

Az egykor népszerű Ikarus együt-
tes tagjai
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Becsengettek

A magyarok, mongolok és kazahok „nyilaitól ments meg Uram, minket!”

Folytatás az 1. oldalról!
Az iskola alapvetően a tanulásról 
szól, de arra törekszünk, hogy az 
ismeretszerzés örömteli legyen, az 
előttünk álló 180 tanítási nap minél 
több élményt is adjon. Hagyomá-
nyos iskolai szintű rendezvények, 
témahetek, ünnepekhez kapcsolódó 
projektnapok, tanulmányi és sport-
versenyek, különféle szabadidős 
programok teszik majd színesebbé a 
hétköznapokat.
Napi pedagógiai munkánk mellett 
kiemelt feladatként jelenik meg az 
EFOP 3.1.7-16 „Esélyteremtés a köz-
nevelésben” című pályázati projekt-
ben, annak 2020-ig tartó megvalósí-

tásában való részvétel. Az Oktatási 
Hivatal által együttműködésre fel-
kért, országos szinten kiválasztott 30 
köznevelési intézmény egyikeként, 
esélyteremtő módszereket, eljáráso-
kat alkalmazó iskolaként módszer-
tani gyakorlóintézménnyé válha-
tunk. Olyan gyakorlóhellyé, mely a 
pedagógusképzés és továbbképzés 
rendszerében lehetőséget biztosít a 
pedagógushallgatók, illetve a pályán 
lévő kollégák gyakorlati tudásának 
támogatására, a hátrányos helyze-
tű csoportok képzéséhez szükséges 
módszertani ismeretek elsajátítására.

Dubász Éva
intézményvezető

A Nagykállói Csillagösvény Íjász 
Egyesület 2017 augusztusában 
mongol és kazah íjászokat látott 
vendégül Nagykálló-Harangodon. 
A versenyzők a Városok Viada-
lára érkeztek, melynek immár 
hetedik alkalommal Téglás Város 
adott otthont. 

Az idei vetélkedésre mintegy 28 vá-
rosból érkeztek az ötfős íjászcsapa-
tok. Egyesületünk a téglási Turáni 
Sólyom Hagyományőrző Egyesület-
tel és a Hajdúdorogi Íjász Egyesület-
tel vállvetve, a Keleti Gyepű törzs-
szövetség tagjaként jelentős szerepet 
vállalt a verseny lebonyolításában. 
A külföldi vendégek méltó fogadá-
sához és az elszállásolásukhoz, va-
lamint szállításukhoz Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata és a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. nyújtott 
segítséget, amiért külön köszönet il-
leti Sveda Anitát, a Kft. vezetőjét és 
Juhász Zoltán polgármester urat.  
A külföldi vendégek megismerked-
tek kultúránkkal, étkezési szokása-
inkkal, megízlelhették a jellegzetes 
magyar ételeket. Megcsodálhatták 
Nagykálló Városát és a Harangod 
egyedülálló természeti adottsága-
it, valamint jellegzetes épületeit. A 

Harangodon rendezett felkészítő 
versenyen lehetőséget biztosítottunk 
számukra, hogy megismerkedjenek 
a Városok Viadalán felállított fur-
mányos, trükkös célokkal, melyek 
leküzdéséhez nemcsak az egyéni 
íjásztudás, de a csapatmunka is el-
engedhetetlen volt. A Városok Vi-
adalán a Nagykállót képviselő csa-
patunk - a szervezési feladatok és a 
vendéglátással járó kötelezettségek 
mellett, valamint a verseny indulá-
sakor jelentkező technikai probléma 
(íjtörés) ellenére - az előkelő 7. he-
lyen végzett.
A versenyen az íjásztudás mellett a 
versenyzők korhű viselete és felsze-
relési tárgyai, valamint fegyverzetük 
is pontozásra kerültek. (Versenyzők: 
Mihálszki Zsolt, Mosolygó Sza-
bolcs, Tóth Tamás Rambó, Tóth Ár-
min Rambó2, Tóth Csaba.  A csapat 
segítői voltak zászlóvivőként: Borsy 
Gáborné Erika, valamint kürtösként: 
Borsy Gábor.) A külföldi vendégek 
jól érezték magukat és szoros barát-
ságok köttettek, melyek a későbbi, 
terveink között szereplő nagykállói 
íjásztáborok szervezésénél haszno-
sak lehetnek. Mosolygó Szabolcs, 

a Nagykállói Csillagösvény  
Íjász Egyesület elnöke 

Tatárjárás Nagykállóban

A Nagykállói Általános Iskolában a 2017-2018-as tanévben három osztályban, 72 tanuló kezdte az első 
osztályt. Mindannyiuknak sikeres iskolás éveket kívánunk!

Elsősök lettek

1.a
Osztályfőnök: Bereczkiné Pápai Margit
Barnucz Lili, Balogh Dorina Vanda, Csonka Roland, Éberhardt-Tar Emma Zsófia, Fejes  Levente, 
Földi Levente Bence, Gajdics Csenge Emese, Gyerák Lóránt, Hacsa Dominik, Jakab Melodi, Kertész 
Máté, Kocsány Erik, Kópis József Vince, Kovács Tímea, Mák Krisztián, Martocsány Szabolcs József, 
Orsó Dávid György, Pénzes  Márk, Rézműves Gabriella Andrea, Rézműves Rikárdó, Stoppen Lili, 
Szilágyi Amina Kinga, Tóth-Kása Tibor Noel, Vajda Krisztián

1.b
Osztályfőnök: Gyallainé Vass Zsuzsanna 
Bakk Zalán, Balogh Angéla, Bolemán Sándor, Burján Eszter, Fazekas Dániel László, Fazekas Gergő, 
Kakuk Nelli, Kiss  Zsuzsanna, Kovács Kincső Kiara, Molnár Marica, Néző Nikoletta, Oláh Sára Bog-
lárka, Pataki  Dzsenifer Amanda, Papp László Tamás, Rézmüves Ilona Flóra, Rózsa Eszter Fruzsina, 
Szabó Lili, Szabó Péter, Szabó  Salamon Antal, Szamosszegi Máté, Szilágyi Levente, Tóth István, Tóth 
Fruzsina, Tóth Izabella, Zajdáczki Tünde Anita

1.c
Osztályfőnök: Dézsiné Törő Judit
Balázs Regina, Bogdán Dóra, Dobó Tímea Vanda, Duka Richárd, Fazekas Tünde Kamilla, Fejes Ist-
ván, Gáspár Zoltán, Jónás Viola, Kaszonyi Adrián Attila, Kocsán Alexandra, Koklács Márkó, Molnár 
Adelina, Pál Ferenc József, Pintye Eszter, Rása György, Rézműves Fanni, Rézműves László Richárd, 
Rohodi Dominik, Ruha Arabella, Tóth Csaba Krisztián, Tóth Bence Noel, Törő László Tamás, Veres 
Hunor, Vince Alexa

A Nagykállói Népművészeti Egyesület tagjai tájékoztatják a fiatalokat és az 
idősebbeket, hogy a nyári szünet után, szeptember 13-tól ismét várják az érdek-

lődőket. 
A bemutatókat és foglalkozásokat az alábbi időpontokban tartják:

minden szerdán 15.00-17.00 óra között (• horgolás, kötés, hímzés, csuhézás)
minden csütörtökön 16.00 -18.00 óra között (• vert csipke, varrott csipke, 
hajócska csipke)
péntekenként a gyerekeknek 13.30 -15.00 óra között (• csipkeverés és bé-
lyeggyűjtés) 

Minden érdeklődőt örömmel várnak a Városháza épületének földszintjén, a 
Nagykállói Népművészeti Egyesület termében (a Kállai Kettős tér 1. szám 

alatt). Bővebb információ telefonon:+36 20 985 1150

Munkában a fürge ujjak
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Nagykállóban, augusztus 20-án, 
a magyarság egyik legjelentősebb 
ünnepén, a Református Mű-
emléktemplomban rendezték a 
település ünnepi programját. 

Augusztus 20-ika alkalmából rende-
zett műsor a Talán Teátrum produk-
ciójával kezdődött, akik részleteket 
adtak elő az István, a király rock-
operából, Király vagyok, minden 
magyarok királya címmel. A kivá-
ló összeállítást követően dr. Simon 
Miklós országgyűlési képviselő 
köszöntötte a megjelenteteket, majd 

Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere osztotta meg ünnepi 
gondolatait a közönséggel. 
„Szent István nem csupán államot 
alkotott, de biztosította nemzete 
fennmaradását is. Nem hadjáratai, 
csatákban aratott győzelmei tet-
ték naggyá, hanem az a céltudatos, 
határozott, s mindenekelőtt a kö-
zösség érdekeit szolgáló alkotóte-
vékenysége, szervező munkája és 
teremtő gondoskodása, melynek 
révén megszületett Magyarország 
– mondta Juhász Zoltán polgármes-
ter, aki szerint az államalapító tettei, 

ezer év távlatából is, az összefogás 
jelentőségére utalnak. Az ünnepség 
szónoka beszélt arról is, hogy „nem 
kell hozzá túl nagy élettapasztalat, 
hogy az ember belássa: minden cse-
lekedetünkkel vagy építjük, vagy 
pedig bontjuk annak a közösségnek 
a házát, amelyben lakunk. Város-
unk minden egyes lakója hozzájá-
rul közös otthonunk biztonságához, 
szépségéhez, élhetőségéhez. A jövő 
nemzedékét nevelő, oktató vagy 
gyógyító emberek mellett az épü-
leteket, köztereket rendben tartó 
munkásokig mindenkinek fontos 

szerepe van, hiszen egyetlen célunk: 
városunk igazi otthonná válása. S ez 
a tenni akarás, a becsületesség, a 
becsületes munka az, ami előrevisz 
és az összefogásnak köszönhetően 
a fejlődés alapját biztosítja – tette 
hozzá Juhász Zoltán.
A rendezvény ezt követően a városi 
kitüntető díjak átadásával folytató-
dott. Az augusztus 20-ai rendezvé-
nyen - az ünnepi köszöntő és a díj-
átadás után - a történelmi egyházak 
képviselői megáldották az új kenye-
ret, majd felszeletelték és szétosz-
tották az ünneplő közönség között.

Az Államalapítás és az új kenyér ünnepén

Díjazottak
Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata szerint SZILÁGYI ISTVÁN-DÍJ ado-
mányozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai 
oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak a hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. 2017-ban három személy részesült ebben a kitün-
tetésben.

NAGYKÁLLÓ VÁROSÉRT-DÍJ adományozható azon személyek, 
vagy csoportok részére, akik a város közéletében  kiemelkedő munkát 
végeztek, tevékenységükkel elismerést vívtak ki a lakosok vagy szol-
gáltatást igénybe vevők körében. Idén ketten részesülhetett ebben a ki-
tüntetésben.

Díjat ka-
pott Babosi 
Lászlóné ma-
gyar-orosz sza-
kon pedagó-
gus, akit tanári 
munkájában a 
g y e r m e k e k 
iránti szeretet, 

igényesség és tisztesség vezérelt. 
A Ságvári Endre Kollégiumban 
kezdte meg pedagógusi pályáját. 
Az itt eltöltött évek alatt megta-
nult közel kerülni a serdülőkorú 
gyermekek lelkivilágához, oszto-
zott örömükben és bánatukban, ta-
nácsokkal látta el őket különböző 
élethelyzetekben. 
1981-ben a Korányi Frigyes Gim-
náziumba került, ahol tanári tevé-
kenysége kiteljesedhetett. A tan-
anyag átadása mellett fontosnak 
tartotta a diákjai nevelését, jó kö-
zösségé alakítását is. A gimnázium 
igazi alkotói teret jelentett számára 
szakmai elképzelései megvalósítá-
sában.

Szintén dí-
jat vehetett át 
Radeczkyné 
Pór Zsuzsan-
na óvodapeda-
gógus, akinek 
szakmai hitval-
lása: „Minden 
g y e r m e k b e n 

van érték. Feladatom, ezen értékek 
felfedezése, mely által tudom és kö-
telességem a gyermek egész szemé-
lyiségét fejleszteni.”  
Két speciális óvodai területen, a 
„Közlekedésre nevelés az óvodá-
ban” és a „Részképesség zavarral 
küzdő gyermekek fejlesztése” terü-
letén önálló szakmai programot írt. 
A képzéseken, továbbképzéseken 
megszerzett tudást nem csupán a 
helyi, de a területi és a Bázis Óvo-
dához tartozó intézményekben is 
hasznosította. Munkája legnagyobb 
elismerését az jelenti számára, hogy 
számos, egykori óvodása ragaszko-
dott ahhoz, hogy gyermekeinek is ő 
legyen az óvó nénije.

Szilágyi Ist-
v á n - d í j j a l 
j u t a l m a z -
ták Rabatin 
Jánosnét, aki 
p e d a g ó g u s i 
pályája kezde-
tén a kiskállói 
általános is-

kolában kapott állást, majd 7 év 
után a „benti” iskolába került, 
ahol testnevelést tanított a 3-4. 
és 5-6. osztályban. Csapatveze-
tőként több versenyt, kirándulást 
és tábort szervezett a gyermekek 
számára. 
A párhuzamos osztályokkal és 
a szülőkkel közösen műsoros 
délután szervezését is vállalta. 
Szeretettel gondol vissza a szép 
napokra, ahol kollegái nem csak 
munkatársai, de barátai is voltak. 
A jelen pedagógusainak is hason-
ló élményeket, tanári örömöket 
kíván, amiket ő maga is átélt.

KORÁNYI FRIGYES-DÍJ adományozható a város egészségügyi és 
szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, 
gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő személyzetnek, szociális intézetben 
dolgozónak, valamint példaértékű munkát végző közösségnek, karitatív 
szervezetnek. 
Idén a díjat a Nagykállói Római Katolikus Szent Kristóf Karitász 
Csoportnak ítélték oda. Jelmondatuk „Kétszer ad, aki idejében ad!” 
Évek óta azon dolgoznak, hogy segítsenek a rászorulókon, felekezeti 
hovatartozásuktól függetlenül. Adományokat gyűjtenek és osztanak szét 
olyan embertársaiknak, akik valamilyen okból a társadalom perifériá-
jára szorultak, tartósan vagy ideiglenesen magukra maradtak nehézsé-
geikkel. Jóleső érzéssel nyugtázzák munkájuk során, hogy létezik még 
önzetlen emberi érzés, egymásra való odafigyelés. A szervezet munkáját 
támogató lelkész Ruszki Gábor, római katolikus plébános, a csoport-
munka főszervezője, Hekmanné Balogh Erzsébet.

Borsy Béla 
már gyermek-
korában is mű-
szaki érdeklő-
désű volt, így 
középiskolai 
tanulmányait 
ezen a vonalon 
végezte. Fiatal 

felnőttként mégis az egészségügy-
ben helyezkedett el, és ilyen úton 
folytatta tanulmányait. 
Mindig is érdekelte a multimédia, 
fotózás, mozgókép készítése, és 
immár 20 éve, mint esküvői videós 
tevékenykedik másodállásban. A 
két évtized alatt elkészült számos 
videó, zenei- és reklám klip mellett, 
a városunkat bemutató rövid image 
filmek is alkotójának munkáját di-
csérik, s egyben Nagykálló látniva-
lóit, épített és természeti értékeit is 
népszerűsítik, ezzel elősegítve tele-
pülésünk turisztikai fejlődését.

Czimre János 
1988-ban vált 
egyéni vállal-
kozóvá, majd 
1993-tól csa-
ládi vállalko-
zást alapított, 
melynek fő 
tevékenysége 

a mélyépítőipar lett. A vállalkozás 
útépítést, tereprendezést, víz-, gáz- 
és szennyvízhálózat kiépítési mun-
kálatokat is végez, de mindezek 
mellett évtizedek óta Nagykálló 
közösségi eseményeinek lelkes 
támogatója. A város fejlesztését 
nem csupán fizikai megvalósulá-
sában, kivitelezésében segítette, de 
hozzájárult a fejlődéshez szakmai 
ötleteivel, tanácsaival is. Filozófi-
ája szerint nagykállóiként az a fel-
adata, hogy ahol tud, segítsen, ahol 
számítanak véleményére, tanácsai-
ra mindig rendelkezésre álljon.

Szeptember elsejétől a Nyír-
egyházi Görögkatolikus 
Egyházmegye fenntartásába 
került a Korányi. Az intéz-
mény ezentúl Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium 
és Kollégium néven működik 
majd.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben a nyíregyházi Szent Miklós 
Görögkatolikus Gimnázium mel-
lett a második középiskola fenn-
tartója lett a görögkatolikus egy-
ház ettől a tanévtől. A nagykállói 
gimnáziumnak a jövőben is 
Bobonka Gyula az intézményveze-
tője, Tudlik Tiborné és dr. Majorné 
Bökönyi Beáta látja el az igazga-
tóhelyettesi feladatokat, míg az in-
tézmény lelki igazgatójának Trella 
Tibor atyát nevezte ki Szocska A. 

Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye 
apotoli kormányzója. Tibor atya 
ezt megelőzően a Csengerújfalui 
Görögkatolikus Egyházközség 
paróchusaként szolgált.
-Fenntartóváltás után is magas 
szintű oktató-nevelő munka fo-
lyik az iskolában, s ezzel párhu-
zamosan a görögkatolikus, ke-
resztény szellemiséget szeretnénk 
meghonosítani, az egyház által 
is képviselt értékrendet beépíte-
ni – tájékoztatott Trella Tibor, az 
intézmény lelki igazgatója. – A di-
ákok többsége annak idején még 
állami fenntartású intézménybe 
iratkozott, így a teljes átalakulás 
hosszú időt vesz igénybe, viszont 
minden út az első lépés megtételé-
vel kezdődik. Ezen lépések egyi-
ke például, hogy az intézményben 
meghonosítjuk a görögkatolikus 

„Dicsőség Jézus Krisztusnak!”  
„Dicsőség mindörökké!” köszön-
tést, a másik pedig, hogy minden 
tanítási hetet egy rövid imádsággal 
kezdünk, nagyszünetben, az isko-
la aulájában; nagyobb ünnepek 
előtt lelki napokat tervezünk tarta-
ni, mind a diákok, mind a tanárok 
számára. A kollégiumban elindul 
egy közös fórum Társ-ALL-go! 
néven, melyen emberi kapcsola-
taink feltárását és javítását tűzzük 
ki célul.
Tibor atya elmondta, hogy a hit-
oktatásban nem történtek változá-
sok, az a korábbi évek megszokott 
rendje szerint folyik. A felekezeti 
iskolák sajátossága azonban, hogy 
heti két hittanóra szerepel a diá-
kok órarendjében, amit a jövő év-
től felmenő rendszerben vezetnek 
majd be.

Egyházi fenntartásba került
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. október 11. 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:





Megyei nyugdíjas találkozó 
és sportvetélkedő

Motoros találkozó volt Nagykállóban

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén

Idén augusztusban került sor a 
Megyei Nyugdíjas Szövetség által 
szervezett hagyományos találko-
zóra és sportvetélkedőre.

A rendezvény színvonalas lebo-
nyolítását a leveleki önkormányzat 
és a helyi, Őszi Levél Nyugdíjas 
Egyesület vállalta, a helyszín a Tó-
Centrum volt. Köszöntőt mondott 
Borsodi László, Levelek polgár-
mestere és Román Demeterné, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Nyugdíjas Szövetség elnöke.
A kitűnő nyári napon több mint 
400 nyugdíjas jelent meg. A szívé-
lyes  hangú köszöntők után beme-
legítő, közös torna következett dr. 
Székely Anita körzeti orvos veze-
tésével, az Életmód az Egészségért 
Egyesület ötletei alapján, ritmusos 
zenei kísérettel. 
A sportvetélkedőre 20, 5 fős csapat 
nevezett be, ahol összesen 10 ver-
senyszámban mértük össze tudá-
sunkat, volt például: célba dobás, 
golyóterelés, dobozra dobás, rúdra 
dobás karikával, toronyépítés, teké-
zés stb. Az egyes versenyszámokat 
képzett testnevelő tanárok vezették 
és pontozták. 
A nagykállói Őszi Napfény Nyug-
díjas Egyesület 5 fős csapata az 
elérhető 200 pontból 182 gyűjtött, 
mellyel aranyérmes, első helyezést 

értünk el. A vetélkedővel egy idő-
ben keresztrejtvény megfejtése is 
zajlott, egyik tagunk szintén nyertes 
lett.
A közös ebéd elfogyasztása után a 
helyi 20. éves évfordulóját is ünnep-
lő nyugdíjas egyesület színvonalas 
műsora következett, majd a „Zene 
mindenkié” címmel zenés, táncos 
délután következett Bálint Pál köz-
reműködésével.
Őszintén mondhatjuk, hogy a ha-
gyományok őrzésén túl, igazi csalá-
dias légkörben éreztük magunkat, új 
barátokat, ismerősöket szereztünk, 
erősödött a közösségi szellem, nőtt 

az összetartozás ereje, melyre mai 
világunkban igazán nagy szükség 
van.
Az első három helyezett szeptem-
ber 24-én országos versenyen vesz 
részt, a tervek szerint a Honvéd Sta-
dionjában, melyre hetenkénti edzés-
sel, gyakorlással készülünk.
Köszönet és elismerés csapatunk 
tagjainak, minden érintett szerve-
zőnek, résztvevőnek. Köszönjük 
Nagykálló Város Önkormányzatá-
nak is a támogatást. 

Molnár Ferenc,
az Őszi Napfény Nyugdíjas  

Egyesület elnöke

A nagykállói győztes csapat tagjai

Augusztus 13-án ismét moto-
ros találkozónak adott otthont 
Nagykálló-Harangod. 

A tizennegyedik alkalommal meg-
rendezett nagykállói motoros talál-
kozón idén is több százan gyűltek 
össze. A szervezők elmondták: a 
rendezvény célja, hogy a megye 
vagy akár az egész régió motorosai 
tudjanak egymással találkozni és 
együtt eltölteni egy napot.
A rendezvény megnyitóján Juhász 
Zoltán, Nagykálló Város polgár-
mestere köszöntötte a megjelente-
ket, majd egyházi áldást kaptak a 
résztvevők, illetve a hagyomá-
nyokhoz híven megemlékeztek az 
elhunyt motoros társakról is. 
A találkozó leglátványosabb eleme 
idén is a motoros felvonulás volt. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan több 
száz motor vonult végig Nagykálló 
utcáin, nem mindennapi látványt 
biztosítva ezzel az érdeklődőknek. 
A kísérő programok között szere-

peltek ügyességi versenyek, lát-
ványos motormosás, street fighter 
bemutató, hastáncos és zenés pro-
dukciók, valamint tombolasorsolás 
is

Ismét felbőgtek a motorok Nagykállóban

A Ratkó József Városi Könyvtár szeptemberi könyvajánlója
FELNŐTT SZÉPIRODALOM
Áldozat a viharnak : [Navarra trilógia 
III.] / Dolores Redondo
Bármit, csak ne az igazat / Gillian 
McAllister
Belle és Sébastien / Nicolas Vanier
Az / Stephen King
A sötét jóslat / Sandra Reigner
Egy dadogás története / Vida Gábor
Hópelyhek a válladon / Szurovecz Kit-
ti
Túlvilági szerelem / Carrie Hope 
Fletcher
Az üvegsziget : [az Őrzők-trilógia har-
madik kötete] / Nora Roberts
A varázslók / Lev Grossman
A varázsló birodalma / Lev Grossman
A varázslókirály / Lev Grossman
A végső kocsma / Kertész Imre
Szálkák / Ignacy Karpowicz
A barackfa titka / Sarah Addison Allen

FELNŐTT SZAKIRODALOM
Az öt világvallás / Helmuth von 
Glasenapp
A szülői elidegenítésről : a remény és 
gyógyulás útján / Amy J. L. Baker, Paul 
R. Fine
Billenések / Szvatkó Anna
Kegyelemkenyér 2. / Moldova György
A válasz / Allen Pease, Barbara Pease

GYERMEKIRODALOM
Juharfalvi Emil még egyszer / Astrid 
Lindgren
Buda tornyai: Brúnó Budapesten / 
Bartos Erika
Két bolond százat csinál / Bosnyák 
Viktória
1000 veszély a piramisnál / Fabian 
Lenk
Hárman a szekrény tetején / G. Szabó 
Judit
A sellő zátony / Rosie Banks
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Ismét itt volt a nyár és ezzel 
együtt az Öt Elem Wing Tsun 
Kung Fu Egyesület szokásos 
nyári táborának ideje is. A hely-
szín ezúttal, július 5-9. között, 
Abádszalók volt. 

Sikung Török Róbert nagymester 
vezetésével közel ötven fő vett részt 
az ötnapos, edzésekkel és pihené-
sekkel teli eseményen. Napi két 
edzés állt rendelkezésére a harco-
soknak, hogy elmélyítsék tudásukat. 
Több témakörbe tekinthettek bele a 
tanoncok a nagymester közreműkö-
désével. Természetesen akadt idő a 
pihenésre is, a Tisza-tó kellemesen 
hűs vize adott lehetőséget a nyári 

forróság enyhítésére. Akinek ma-
radt még energiája, az úszhatott, 
csúszdázhatott, vízi biciklizhetett 
és egyéb vízi sportokat űzhetett. 
Az i-re a pontot a Tisza-tavi csó-
naktúra tette fel, amely Európában 
egyedülálló látványvilággal szolgál 
a természetvédelmi terület nádasok-
kal benőtt és erdei vízi ösvényekkel 
tarkított labirintusában, ahol tapasz-
talt túravezető segítségével, termé-
szetes közegében figyelhető meg az 
érintetlen táj szépsége, annak teljes 
növény és állatvilága.
A tábor záró ebédjét megelőzően a 
vizsgáké volt ismét a főszerep, ahol 
a kisvárdai és nagykállói iskola hat 
diákjából hárman is vizsgáztak és 

ezzel tovább léptek a ranglétrán. 
Tisztelt Sifu Gyetvai Attila okta-
tónk örömére Nagy Gyula a haladó 
diák III. fokozatát, Gunyecz Attila 
és Lakatos Péter a gyakorló diák I. 
fokozatát szerezte meg.
A falusias jellegű, nyugodt és békés 
idillnek hála, talán a legcsaládia-
sabb tábor volt ez az eddigiek közül. 
A fizikai fáradtság ellenére, a Wing 
Tsun kung fu filozófiájából fakadó 
lelki békét és szellemi frissességet 
csak még inkább elősegítették a 
sokszor késő éjszakába nyúló sza-
lonnasütések és elmélyült beszélge-
tések. 

Hegedűs Norbert 
V. szintű haladó diák

Abádszalókon tartották nyári táborukat a Kung Fu Egyesület tagjai

„A jó tanító jobb, mint hordónyi könyv”

Augusztus utolsó hétvégéjén 
ismét 24 órás úszóversenyt tar-
tottak a Napstrandon, ahol most 
sem a győzelem volt a fontos, 
hanem az, hogy minél többen, 
minél nagyobb távot tudjanak 
egymást követve teljesíteni. A 
versenyt már ötödik alkalommal 
szervezték meg. 

 „Mi nagykállóiak büszkék va-
gyunk a strandunkra. Az elmúlt 
években több kísérletet is tett a vá-
ros önkormányzata, hogy fejlessze 
ezt a létesítményt, több pályázatot 
nyújtottunk be erre vonatkozóan, 
illetve az önkormányzat saját for-
rásból igyekszik hozzátenni, hogy 
vonzóvá tegye a látogatók számára. 
Azt azonban be kell látnunk, hogy 
a nagyvárosok élményfürdőivel, 
nagyarányú fejlesztés hiányában, 
nem tudjuk felvenni a versenyt. Mi 
ezzel szemben olcsó jegyárakat, 
barátságos környezet biztosítunk, 
s azt tapasztaljuk, hogy ez vonzó a 
nagykállóiak és a környező telepü-
lésekről érkezők számára, mert sze-
rencsére sokan keresik fel a Nap-
strandot” – mondta Juhász Zoltán 
a verseny indulása előtt. Nagykálló 
Város polgármestere beszélt arról 
is, hogy az idei rendezvény egyben 
a strand születésnapja is, ugyanis 

éppen 80 évvel ezelőtt volt az ün-
nepélyes megnyitója a nagykállói 
fürdőnek. Juhász Zoltán elmondta, 
hogy akkor a megye első úszóme-
dencéjét avatták fel Nagykálóban. 
Az eseményen Szőke Viktória, az 
URBS Novum Nagykállói Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. munkatársa 

felidézte a 80 évvel ezelőtti strand-
nyitás előzményeit: „1935. július 
26-án Nagykálló község elöljárója 
a képviselő-testület elé terjesztet-
te a lakosság kérését strandfürdő 
építése tárgyában. A képviselők 
egyhangú igennel szavaztak. Ám a 
lelkesedés és az egyező közakarat 

ellenére két évet igényelt az ingat-
lancsere, a bankkölcsönhöz jutás, a 
megyei közgyűlés engedélye, a ter-
vezés, az anyagbeszerzés. A munka 
1937 kora nyarán indulhatott meg. 
Két medence épült: a gyermekme-
dence mellé az európai úszóverse-
nyek előírásainak megfelelő méretű 

úszómedence. 1966-ig a megyében 
ez volt az egyetlen, versenyek ren-
dezésére és edzésre alkalmas me-
dence. Kezdetben a medencéket a 
patak vizéből töltötték fel hetenként 
tiszta vízzel és a nap melegítette fel, 
ennek megfelelően a víz leengedése 
után meszeléssel fertőtlenítették.
1937. július 24-én nagy népünne-
pély keretében, ifjú Horthy Miklós, 
a Magyar Országos Úszószövetség 
társelnöke avatta a strandot.” 
Az idei programon ezt követően 
(augusztus 26-án) csobbantak az 
első úszók a strandfürdő úszóme-
dencéjébe, majd másnap 10 óráig 
összesen 116-an csatlakoztak hoz-
zájuk. 
A rendezvényen, az egyéni indulók 
mellett, részt vettek a Nyírsenior 97 
Sport Egyesület és az évek óta visz-
szatérő Debreceni Senior Úszó-
klub tagjai is, a nagykállói Gazda 
Zsuzsanna és Takácsné Kancsár 
Katalin részvételével, akik csapat-
társaikkal az Élménykülönítmény 
színeiben jelentek meg, amely kö-
zösség a Bátor Tábor Alapítványát 
támogatja. 

Ismét 24 órán át tempóztak a 80 éves Napstrandon

A 24 órás úszóverseny díjjal jutalmazott résztvevői

7-9 éves korcsoport
1. helyezett: Tapasztó Dóra
2. helyezett: Sándor Lara
3. helyezett: Vödrös Dániel
10-12 éves korcsoport
1. helyezett: Vislóczki Gréta
2. helyezett: Erdei Zsuzsanna
3. helyezett: Kovács Flóra
13-15 éves korcsoport
1. helyezett: Vislóczki Ádám
2. helyezett: Bereczky Gábor
3. helyezett: Balogh Zsolt

16-20 éves korcsoport
1. helyezett: Kandrák Patrik
2. helyezett: Petrovics Emese
3. helyezett: - - - - - - 
21-26 éves korcsoport
1. helyezett: Tóth Zsófia
2. helyezett: Szőllősi László
3. helyezett: Illés Gréta
27-32 éves korcsoport
1. helyezett: Cserés Miklós
2. helyezett: Morvai Tamás
3. helyezett: Dallos Andrea

33-37 éves korcsoport
1. helyezett: Bihari Árpád
2. helyezett: Kovács Zsolt
3. helyezett: Balázs Albert
38-43 éves korcsoport 
1. helyezett: Vargáné dr. Baracsi Mária
2. helyezett: Bódi Szabolcs
3. helyezett: Dr. Erdélyi Zoltán
44-50 éves korcsoport 
1. helyezett: Csizmadia Zoltánné
2. helyezett: Takácsné Kancsár Katalin
3. helyezett: Cseh Imre

51-53 éves korcsoport
1. helyezett: Gazda Zsuzsanna
2. helyezett: Jahoda Dezső
3. helyezett: Rabatin János
54-59 éves korcsoport
1. helyezett: Tóth Béla
2. helyezett: Legoza Éva
3. helyezett: Illés István
60 év feletti éves korcsoport
1. helyezett: Dr. Rentka László
2. helyezett: Csuhai István
3. helyezett: Rozsosné Bodrogi

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

Különdíjasok
Nagy Sándor – legidősebb úszó
Keresztes Emma – legfiatalabb úszó
Erdélyi Zoltán – legfiatalabb úszó



VALÓDI MEGOLDÁS, VALÓDI IGÉNYEKRE

* Az akció 2017. július 20. és 2017. szeptember 30. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű, Akciós Fix Takarék 
Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. Nem akciós THM: 15,97-17,13%.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti 
Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.szemelyikolcson.takarek.hu weboldalon találja. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek 
a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános 
Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. 
Reprezentatív példa: hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke és típusa (fix): évi 9,99 %. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet 
összege:  64 029 Ft/hó. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 895 260 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 895 260 Ft.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön, most akár évi
9,99%-os fix hitelkamattal*
Akciós THM: 11,38%-17,13%
Már 150 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető, 
a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.
www.szemelyikolcson.takarek.hu

Szabad felhasználásra,
egyszerűen

Az ilyen tervek miatt van 
nálunk személyi kölcsön

mozaiK nagyKállói hírmondó8

Oláh István (Árpád u.)
Kiss Sándor (Debreceni út)
Simon Mihály (Kossuth út)
Csányi András (Zöldfa u.) 
Bihari András (Bercsényi u.)
Győrfi Ágnes (Debreceni út)
Széplaki Józsefné (Bem u.)
Ferenczi István (Ősz u.)
Balogh János (Kálvin J. u.)
Márton János (Simonyi út)
Seres Ferencné (Bercsényi u.)
Czuczku Mihály (Lehel u.)
Vonza Józsefné (Kisharangodi 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

I N G A T L A N
Nagykálló-Birketanya, Orosi úton 1100 
□-öl telken, felújítást igénylő 60 nm-es ház 
sürgősen eladó. A kert lucernával van be-
vetve. Komoly vásárlási szándék esetén fi-
zetéskönnyítés. Irányár: 2,5 MFt. Telefon:  
+36 20 525 7428
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, Korányi F. út 28. sz. alatti 2 
szobás, gázfűtéses (+1 db cserépkályha), 
közművesített családi ház eladó. Telefon:  
+36 30 445 5944
Nagykálló-Ludastó, Geszterédi út 31. sz. 
alatt 2 szobás, fürdőszobás, cserépkályha 
fűtésű, családi ház 600 □ öl kerttel, nyári 
konyhával, pincével sürgősen eladó. Telefon:  
+36 30 453 3412
Nagykálló, Nagybalkányi úton 3 szobás, 
kettős fűtésrendszerű, teljesen felújított, 
kertes családi ház, 2 garázzsal, terasszal, tá-
rolóval eladó, vagy belvárosi lakásra cserél-
hető 1. emeletig. Irányár: 12 MFt. Telefon:  
+36 20 507 7386
Nagykálló, Széchenyi út 61. sz. alatti ház, - 
2 szoba, konyha-étkező, fürdőszoba, WC, 
folyosó, garázs, tároló - 700 nm-es telken el-
adó. Felújított, azonnal beköltözhető. Irányár: 
8,2 MFt.  Telefon: +36 30 560 9284, vagy  
(42) 263 728  
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
Eladó családi házat, társasházi lakást kere-
sek Nagykállóban. Hívjon most! Telefon:  
+36 30 318 9245

Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó állapot-
ban lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagykony-
hás, összkomfortos családi ház, 2 garázzsal, 
pincével eladó. Irányár: 13,5 MFt. Telefon:  
+36 30 724 5056
Nagykálló központjában, Zrínyi M. u. 10. sz. 
2. lépcső, 2. emelet, 5. ajtó, 3 szobás, kettős 
fűtésű, 65 nm-es, nagy erkélyes, pincés lakás, 
bekerített udvarral eladó. Irányár: 10 MFt. 
 Telefon: +36 20 984 3372
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
Biri központjában kívülről teljesen felújí-
tott (új csatorna), 2 szobás (külön nyíló), 70 
nm-es családi ház (víz, villany, gáz), 750 
□-öl telekkel tulajdonostól, - hitelre is - el-
adó. Polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, 
orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre.  Telefon:  
+36 30 320 7646

2017. július 27-én, 
Nyíregyházán  
megszületett 

DOMOKOS MÁRTON
3530 grammal és  
51 centiméterrel

Édesanyja:  
Szabó Kinga

Édesapja:  
Domokos István

G Ó L Y A H Í R

1360 nm-es építési telek eladó. Telefon:  
+36 30 259 2700

Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. sz. alatti ingat-
lan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, fürdőszo-
ba, garázs, melléképület, kert. Azonnal beköl-
tözhető! Telefon: +36 20 495 9883

E L A D Á S - V É T E L
Nagykállóban olcsón eladó franciaágy, 2 db 
fotel, kanapé, 2 db fotel, city kerékpár, gyer-
mekheverő. Telefon: +36 70 210 2594

Ifjúsági szekrénysor (kék) eladó. Ár: 16 000 
Ft. Telefon: +36 30 259 2700

Eladó keménybőr varrógép (motor nélkül), 8 
db házinyúl (2-2,5 kg), rotációs kapa, fűnyíró, 
japán táskapermetező, MTZ generátor, roller, 
üstház. Telefon: (42) 797 042

Gyermekdzsekik, pulóverek, farmerek olcsón 
eladók 14 és 17 óra között. Használt, de minő-
ségi áru. Telefon: (42) 262 178

Fekete, „szagos” Izabella borszőlő eladó 150 
Ft/kg áron. Szüret kezdete: október 1. Telefon: 
+36 30 387 6468

Boldog 90-ik születésnapot!
Szép hagyomány Nagykállóban is, hogy a város vezetője felköszönti születésnapjuk 
alkalmából a város idősebb lakóit. Ilyenkor mindenki eltűnődhet egy kicsit azon, hogy 
milyen is szeretne lenni évek múlva, s gyűjthet jó tanácsokat a hosszú élet titkáról.
Így volt ez augusztusban is, amikor Juhász Zoltán polgármester a 90 éves Budaházi 
Lajosnénak (Badarász Ilonának) adta át saját, illetve Nagykálló Város Önkormányzata 
jókívánságait, ajándékait, illetve a miniszterelnök szépkorúaknak szóló oklevelét. Ica 
néni szellemileg frissen és jó kedvvel fogadta a városvezető és munkatársa, Domokos 
Árpádné látogatását, akikkel felelevenítettek néhány emléket a közelmúltból.
Az ünnepelt elmesélte, hogy férjével 1953 karácsonyán kötötték össze életüket, akivel 
39 évig éltek házasságban.  Két gyermekük született - Ilona és Sándor -, majd hat uno-
kájuk és két dédunokájuk. 

 Fagyasztóláda, magnós rádió, Beko TV 
adapterrel, előszobafogas, tükör, készletek, 
szőnyegek, mosdókagyló eladó. Telefon:  
+36 20 628 5595

M U N K Á T  K E R E S
Megbízható hölgy idősek, betegek gondozá-
sát, éjszakai felügyeletét vállalja. Telefon: +36 
20 377 8646

Megemlékezés

MaTISz JÁNOS 
halálának 

6. évfordulójára.

Fájó szívvel gondol rá: 
felesége, gyermekei és  

7 unokája.

MeDItÁCIóS tAnFOLyAM InDuL
Időpont: 2017. szeptember 20-tól, 

szerdánként 18.00 órától
Helyszín: HÍD Közösségi Ház

Nagykálló, Jókai M. u. 28.
Telefon +36 20/208-3260, +36 30/413-5810

A tanfolyam ingyenes!
Mindenkit szeretettel várnak.


