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Kívül-belül megújul

Fényt kapott…

Ahogy még nem láttuk…

Az egyedi villanyoszlopokat állítják az önkormányzat munkatár-
sai

Elkezdődött a nagykállói 
görögkatolikus templom fel-
újítása. Az egyházközség a 
rekonstrukciós munkák elvég-
zésére az Európai Unió Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatán, 
illetve - szintén az EU által 
finanszírozott - Románia és 
Magyarország együttműködési 
programban nyert támogatást.
A Szent Mihály főangyal oltal-
mába ajánlott görögkatolikus 
templom helyén - egykori met-
szetek szerint - valószínűleg fa-

templom állt és a törökök elől 
idemenekült szerb lakosságot 
szolgálta. A mai görögkatolikus 
templom 1634-ben már állt; va-
lószínűleg ez a város legrégibb 
épülete. Hajója 1786-ban épült, 
bejárata fölött toronnyal.
A templomot 1910-ben reno-
válták, bádoglemezzel fedték. 
Talán ekkor, vagy még egy 
korábbi felújítás során a fala-
kat megmagasították, eredeti 
barokk ablakait elfalazták és 
újakat nyitottak helyettük.

(Folytatás az 5. oldalon)

Nagykálló-Harangodra nem-
csak gépkocsival, hanem gya-
log és kerékpárral is igen sokan 
járnak. A látogatók örömmel 
és szívesen időznek a páratlan 
szépségű településrészen, azon-
ban sötétedés előtt mindenki 
igyekszik hazasietni, mert az 
Arany J. út egy részén nem 
épült ki a közvilágítás, így nap-
lemente után nem szívesen jár-
nak erre gyalog, vagy biciklivel. 
Legalábbis ez év tavaszáig…

A közelmúltban elkezdődött 
az Arany János utca végétől 
a Harangodi Üdülőterület be-
járatáig tartó útvonalon a köz-
világítást szolgáló oszlopok 
telepítése és azokra a lámpa-
testek felszerelése. Az érintett 
útszakaszon 11 darab faragott, 
népi motívummal díszített 
oszlopot helyeztek ki, ame-
lyekre energiatakarékos, LED 
világítás került.
 (Folytatás az 5. oldalon!)

Radnóti Miklós: 
Majális 
(részlet)

A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy 
üldözött,
de üldözők helyet a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.

Egy lányka térdrehull, lemezt 
cserél,
a háta barna, lába meg fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg,
s oly szürke, mint ott fönt a 
fellegek…



nagykállói hírmondó2Mozaik

Újra majális volt a Harangodon
A járványhelyzet miatt az elmúlt 
két évben nem rendezték meg a 
hagyományos városi majálist 
Nagykállóban sem, idén azon-
ban nem volt akadálya a közös 
mulatságnak. A harangodi ma-
jálison a programok dél körül 
kezdődtek és kora estig tartot-
tak, nagyon sok embert csábítva 
ezzel a szabadba.
Volt itt minden, ami kell egy 
majálishoz – a büfébe sör és 
virsli (a hot dog-ban) - vattacu-
kor, vásári édességek, ugrálóvár, 
a színpadon pedig különböző 
programok, és csodálatos nap-
sütéses, hamisítatlan tavaszi 
időjárás várta a nagykállóiakat.

Régi, szép szokást megtartva, idén is májusfát 
állítottak a harangodi dombra

A Nyírségi Vigadó formáció tagjai fergeteges han-
gulatot teremtettek

A Kállai Lakodalmas Egyesület, a Pöttöm Néptánccsoport és a 
TánciKálló Néptánccsoport táncosai díszítettek fel, majd táncol-
ták körbe a májusfát

Megtelt a színpad előtti tér nézőkkel

Színpadon a mulatós zene ko-
ronázatlan királynője, Nótár 
Mary

Sipos F. Tamással – képzeletben 
most is - Trabanton szállhat-
tunk

A tánccsűrben a Kállói Lako-
dalmas Egyesület tagjai járták

A Kozmix ezúttal nem a házban, hanem a 
Harangodon volt

A Nagykállói Népművészeti Egyesület tagjai többféle 
kézműves foglalkozást tartottak az érdeklődőknek

Mert együtt 
lenni jó!

Május elsején a Pöttöm Nép-
tánccsoport, a TánciKálló 
Néptánccsoport és a Kállai 
Lakodalmas Egyesület tán-
cosai közösen feldíszítették, 
felállították, majd körbetán-
colták a májusfát a harangodi 
dombon.
A kis táncikálást Márton Ju-
lianna ás Mártonné Julika 
irányította, a Csoóri Sándor 
Alap támogatásának köszön-
hetően. MJ
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Önkormányzati hírek
Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
legutóbbi, április 28-án meg-
tartott testületi ülésén kiemelt 
napirendi pont volt Nagykálló 
Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetési gazdálkodá-
sának végrehajtásáról szóló 
rendelet elfogadása. A zár-
számadási rendelet megalko-
tásának legfontosabb célja, 
hogy az előző év költségvetési 
gazdálkodásának eredményeit 
a képviselő-testület összefog-
lalóan részletes számszaki és 
szakmai indokolással alátá-
masztva tekinthesse át. 
A képviselő–testület az ön-
kormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének végrehajtását  
2 925 140 134 Ft
bevételi és kiadási módosított 
előirányzattal, valamint telje-
sítésének 
a)  költségvetési bevételeit  

2 560 603 162 forintban,
b)  finanszírozási bevételeit 

340 581 482 forintban,
c)  bevételi főösszegét  

2 901 184 644 forintban,
d)  költségvetési kiadásait  

2 058 379 786 forintban,
e)  finanszírozási kiadásait  

60 752 963 forintban,
f)  kiadási főösszegét  

2 119 132 749 forintban 
állapította meg és hagyta 
jóvá

* * * * * *
A napirendi pontok között 
szerepelt az önkormányzat 
átmenetileg szabad pénzesz-
közének bankbetétbe történő 
elhelyezése. Az előterjesztés-
ben szerepelt, hogy Nagykálló 
Város számláján az előző 
évi pénzmaradványokból, az 
első féléves helyi adókból, 
valamint a Nagykállói Ipari 
Parkban történt ingatlanérté-
kesítésből származó bevétel-
ének köszönhetően, szabad 
pénzeszközzel rendelkezik, 
amelynek összeg 250 millió 
forint. A számlavezető pénz-
intézet ezt az összeget 5,35 % 

egyedi kamattal egy hónapra 
tudnák lekötni. Egy hónap 
után pedig mindig a szabad 
pénzeszközök kerülnének le-
kötésre. A képviselő-testület 
felhatalmazást adott a polgár-
mesternek 2022. év végéig – a 
likviditási helyzettől függően 
– az átmenetileg szabad pénz-
eszköz bankbetétként történő 
lekötésére.

* * * * * *
Nagykálló Város Önkormány-
zat és dr. Németh Éva gyer-
mekorvos közös megegyezés-
sel 2022. április 30. napjával 
megszüntette a gyermekorvo-
si és iskola-egészségügyi ellá-
tásra létrejött megbízási szer-
ződését. Az ülésen elhangzott, 
hogy egy jelentkező van a 
megüresedett állásra, illetve 
a város vezetése megegyezett 
dr. Major György gyermek-
orvossal, hogy átmenetileg 
vállalja el a helyettesítést.  Az 
álláshelyet ettől függetlenül 
meghirdetik, illetve több or-
vost személyes megkeresnek.

* * * * * *
Az áprilisi ülésen napirenden 
volt az  2021. évre vonatkozó 
civil szervezeteknek nyújtott 
támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolók megtárgya-
lása és elfogadása. Az önkor-
mányzati rendeletben alapok 
kerültek meghatározásra, 
amelyek az adott százalékok 
függvényében részesülhettek 
az önkormányzat 2021. évi 
költségvetési rendeletében 
jóváhagyott 20 000 000 Ft 
támogatásból. A megoszlás a 
következő volt: 
a)  Sport Alap - a támogatási 

keret 55%-a 
b)  Közbiztonsági Alap - a tá-

mogatási keret 7,5%-a 
c)  Kulturális Alap - a támoga-

tási keret 25%-a 
d)  Karitatív Alap - a támoga-

tási keret 7,5%-a 
e)  Környezetvédelmi, önerő 

és váratlan kiemelkedő ese-
mény támogatására szolgá-

ló Alap a támogatási keret 
5%-a 

A Sport Alap a rendelkezésé-
re álló 11 000 000 forintból 
10 631 000-et használt fel tá-
mogatásra. A Közbiztonsági 
Alap 1 500 000 forintjából 1 
080 000-ot utalt ált civil szer-
vezeteknek. A Karitatív Alap a 
rendelkezésére álló 1 500 000-
ból 1 450 000 forintot használt 
segítő támogatásra. Az Oktatá-
si és Kulturális Alap 5 000 000 
forintból 4 641 000-et fordított 
oktatási és kulturális szerve-
zetek, egyesületek, közössége 
támogatására.

* * * * * *
Döntöttek a képviselők a 
Nagykálló Város Önkor-
mányzatához benyújtott és 
a szakbizottságok által java-
solt támogatási igényekről 
is. Nagykálló Város Önkor-
mányzat a helyi önszerve-
ződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről 
szóló 5/2020. (11.28.) Önk. 
rendelete szerint a 2022. évi 
támogatásra fordítható keret 
összege 23 millió forint. En-
nek az összegnek az 55 szá-
zaléka, azaz 12 650 000.- Ft a 
sportcélú alap keret, melyből 
az önkormányzat azokat a kö-
zösségeket támogatja, melyek 
tömegsport és versenysport 
színvonalának fejlesztése, az 
egészséges életmód népszerű-
sítése érdekében legalább 50 
fő részvételével (a nézőkkel, 
látogatókkal együtt ) sport-
események, rendezvények le-
bonyolítását tervezik. 
- 7,5 százaléka, azaz  
1 725 000.- Ft a közbiztonsá-
gi alap keret, amelynek célja, 
hogy az önkormányzat támo-
gasson minden olyan szerve-
zetet, amely a lakosság biz-
tonságérzetének, a személyi 
és vagyonbiztonság mértéké-
nek növekedését szolgálja.
-7,55 százaléka, azaz  
1 725 000.- Ft a karitatív alap 
kerete, amelynek célja, hogy 

az önkormányzat támogassa 
azokat az önszerveződő kö-
zösségeket, egyházakat, ame-
lyek felvállalják a lakosság 
különleges törődést igénylő 
rétegivel való törődést, úgy-
mint nyugdíjasokkal, fogya-
tékkal élőkkel, hátrányos szo-
ciális helyzetben élőkkel. 
-25 százaléka, azaz  
5 750 000.- Ft a kulturális alap 
kerete, amelynek célja, hogy 
az önkormányzat támogassa 
a városi ünnepségek program-
jainak, színvonalas lebonyo-
lítását, városi rendezvények, 
egymást követő naptári na-
pokon lebonyolított rendez-
vénysorozatok megszervezé-
sét és kivitelezését, valamint 
az önszerveződő közösségek 
kiemelkedő szakmai progra-
mokon történő részvételét, 
működési költségeik finanszí-
rozását, alkotások, kiadvány-
ok megvalósítását.
5 százaléka, azaz 1 150 000.- 
Ft a környezetvédelmi, önerő 
és váratlan kiemelkedő ese-
mények támogatására szol-
gáló alap amelynek terhére 
magasabb szintű pályázathoz 
igényelhető támogatás., mely-
nek eredménye később a vá-
ros hasznává válik, valamint 
a váratlan kiemelkedő esemé-
nyek.

Hibabejelentés –  
ingyenesen hívható
Áramszolgáltatás prob-
lémája, szakaszhiba (há-
romtól több egymás utáni 
lámpatest egyszerre törté-
nő meghibásodása) esetén 
ingyenesen hívható hiba-
bejelentő vonal +36 80 
210 310
Egyedi hiba (lakás előtti 
lámpatest nem működik) 
esetén a hibabejelentés az 
MVM Watt Eta Hálózati és 
Közvilágítási Szolgáltató 
Kft. https://mvmwatteta.hu/
hibabejelentes oldalán az 
űrlapot kitöltve történhet.
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Június végéig érvényesek
Már csak június 30-áig 
érvényesek a járvány miatti 
veszélyhelyzet alatt lejárt 
okmányok, így a személyi 
igazolványok, jogosítvá-
nyok, útlevelek, forgalmi 
engedélyek. 

A határidő lejártát követően 
csak azokkal intézhetők olyan 
fontos, mindennapi teendők, 
mint a banki ügyintézés, a 
postai levél átvétele, egyes 
gyógyszerek kiváltása vagy az 
utazási kedvezmények igény-
be vétele.

A személyazonosító okmá-
nyok, így a személyi igazol-
vány, jogosítvány, útlevél 
cseréje az ország több mint 
300 kormányablakában – 
Nagykállóban, a Kállai Kettős 
tér 1. szám alatt, a Városháza 
földszintjén - akár időpontfog-

lalás nélkül is intézhető, de a 
lejárt forgalmi engedélyek mi-
att a műszaki vizsgaállomáso-
kat kell keresni.
 A személyi okmányok közül 
a jogosítvány esetében köny-
nyebbség, hogy meghosszab-
bítása az Ügyfélkapun keresz-
tül online, automatikusan is 
megoldható, ha már megvan 
az orvosi alkalmassági enge-
dély, amelyet a háziorvosnál 
szükséges beszerezni. Ehhez 
egy online nyilatkozatot kell 
kitölteni, amelyet – a részletes 
tudnivalókkal együtt – a meg-

újult magyarorszag.hu oldalon 
található. További lényeges 
információul szolgálhat, hogy 
az első jogosítvány kiállításá-
ra, a jogosítvány automatikus 
meghosszabbítására, valamint 
a kategóriabővítésre vonatko-
zó online ügyintézés illeték-
mentes.
 A lejárt útlevelek, személyi- és 
jármű okmányok Magyaror-
szágon kívül már jelenleg sem 
érvényesek, ezért aki külföldi 
nyaralást tervez, mindenképp 
újítsa meg a szükséges doku-
mentumokat. 

Nagykálló Város Önkor-
mányzata 178 292 760 
forint, 100 %-os, vissza 
nem térítendő támogatást 
nyert a „BiKe – VI. ütem – 
Fenntartható közlekedés 
fejlesztése Nagykállóban” 
című, TOP-3.1.1-15-SB1-
2016-00010 azonosítószá-
mú projekt megvalósítá-
sára. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.

Kora tavasszal ünnepélyes 
keretek között adták át 
Nagykállóban a kerékpá-
rozók biztonságos közleke-
dését szolgáló új, valamint 
felújított kerékpárút szaka-
szokat. 

A projektnek köszönhetően 
Nagykálló és Napkor tele-
pülések között ma már a 
kerékpározók akadálymen-
tesen és biztonságosan köz-
lekedhetnek. A Nagykálló 
(Birke-tanya) – Napkor 
között kialakított kerék-
párút hossza 1.105 m. A 
kerékpárút a Nagykállóban 
már meglévő Birke-tanya 
kerékpárutat köti össze a 
Napkor határában kezdődő 
kerékpárúttal. 
A projekt keretében meg-
újult a település északi ré-
szén a Kossuth úti gyalogút 
egy része. A Nagykálló, Kos-
suth úton a Kisharangodi út 
végétől Napkor irányába a 
járda térkő burkolatot ka-
pott 934 méter hosszan, 
mely szintén a biztonságos 
közlekedést teszi lehetővé 
a kerékpárút eléréséhez. 
Valamint a kiskállói város-
részben a Bátori és Arany 
János út mentén a meglévő 
járda- és bicikliút szakaszát 
is felújították 2.234 méter 
hosszan. 

A projekt általános célja a 
Nyíregyházi-, Nagykállói-, 
és Nyírbátori térség kerék-
páros infrastruktúrájának 
kialakítása és továbbfej-

lesztése széles társadalmi 
és területi összefogással a 
kerékpározás, mint környe-
zetbarát közlekedési mód 
bővítése érdekében, ezáltal 
a biztonságos közlekedési 
feltételek megteremtése. 
A projekt megvalósulásával 
javul a környezet állapota 
is, hiszen az igénybevevők 
gépjárművei nem terhelik 
a környezetet, illetve az út-
testen kerékpározók nem 
okoznak közlekedési fenn-
akadásokat.

A kerékpárutakat már bir-
tokba vették a kerékpáro-
zók és a sportolni vágyók. 

Elektronikai 
hulladékgyűjtés
Nagykálló Város Önkormány-
zata ezúton tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy 
2022. május 16-tól 2022. má-
jus 28-ig (hétfőtől-szombatig) 
8 és 16 óra között
Nagykállóban, a Bátori út 36. 
szám alatt található telephe-
lyünkön háztartási elektroni-
kai hulladékgyűjtést szerve-
zünk.
A lakosság részére lehetőség 
van minden olyan, már nem 
működő, használt berendezési 
tárgy leadására, ami elektro-
mos árammal működik (hűtő, 
fagyasztó, televízió, mosógép, 
porszívó, elektromos konyhai 
berendezések, számítógépek, 
nyomtatók, fénymásolók, te-
lefon, rádió, video berendezé-
sek, elektromos kerti gépek, 
barkácsgépek, játékgépek), 
Az átvételt, illetve a szelektált 
gyűjtést a helyszínen lévő kol-
légák koordinálják. Kérjük, 
hogy a leadni kívánt elektroni-
kai berendezést vagy berende-
zéseket a kapott információk 
alapján helyezzék el.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Biztonságos közlekedés

Megújult a kiskállói bicikliút 
is

Új kerékpárút épült 
Nagykálló határában
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Fényt kapott…

Kívül-belül megújul
Folytatás az 1. oldalról!

1917-ben tűz pusztított a temp-
lom szentélyében, ezért a belsőt 
újra renoválni kellett, 1918-ra 
készült el az új, baldachinos fő-
oltár a templom formájú szent-
ségházzal, és ekkor állították 
be a szószéket is. 1961-ben tör-
tént, hogy a régi ikonosztázion 
festés közben leborult, a képe-
ket kihordták a templomból, 
azok nagy része eltűnt, csak a 4 
alapkép maradt meg. A helyére 
a jelenlegi képállványt 1994-
ben készítették el. 
A templom tornyát 1941-ben 
statikai okok miatt lebontot-
ták. 1948-ban a háborús ká-
rokra hivatkozva új templomot 
szerettek volna a nagykállói 
görögkatolikusok építeni, ami 
anyagiak hiányában végül nem 
valósulhatott meg. 2006-ban a 
templom nyugati homlokzata 
elé egy új torony épült. 
Jaczkó György parókus idején, 
2016-ban egyházközségünk és 
a Nyíregyházi Egyházmegye 
„A Nyírség turisztikai kínálatá-
nak integrált fejlesztése - Örök-
ségturisztikai és aktív turiszti-
kai hálózatok, termékcsomagok 
fejlesztése a Nyírségben” 

címmel pályázatot nyújtott 
be, amellyel komoly anyagi 
támogatást nyert el. Így a köz-
eljövőben templomunk a TOP-
1.2.1-15-SB1-2016-00015 és 
a ROHU-EASYDOOR pro-
jektek keretében kívül és be-
lül is teljesen meg fog újulni 
– tájékoztatott Lipcsák Tamás 
görögkatolikus parókus. - Ez 
év áprilisában megkezdődtek 
a munkálatok a templomon. 
Először az ikonosztázion és az 
oltár, majd a többi templomi 
bútorzat szétszedése és biz-
tonságos helyre való szállítása 
történt meg. Ezután a tetőt és 
a mennyezetet bontották le és 
a fal repedéseit szüntették meg 
a munkások. Elbontásra került 
a sekrestye épület-toldaléka is. 
Jelenleg itt tartunk. A további-
akban a templom padlózatának 
és a templom körüli járdáknak 
az elbontása, valamint a külső 
és belső vakolatok eltávolítása 
következik. Ezután kerül sor 
vasbeton koszorú kialakítására 
és új tetőszerkezet felépítésére. 
A templomunk új külső és bel-
ső vakolatot, valamint új padló-
burkolatot is kap, amely jobban 
megidézi az eredeti burkolato-

kat. Az ikonosztázion, a szó-
szék és az oltár restauráláson 
keresztül újul meg, hogy régi 
szépségét visszakapva még 
sokáig szolgálja a nagykállói 
híveket. A felújítás kifejezett 
célja, hogy minél inkább hason-
lítson a templom a XVII-XVIII. 
századi eredeti állapotára, ezért 
nagy hangsúlyt kap az eredeti 
ablaknyílások és épületszerke-
zetek helyreállítása, valamint a 
sokszor többszáz éves tárgyak 
bemutatása – sorolta  parókus 
atya a részleteket. 
Elmondta, hogy a templom-
felújítás során természetesen a 
modernizáció is nagyon fontos 
szempont, ezért az évek alatt 
nélkülözhetetlenné vált meg-
oldások is beépítésre kerülnek. 
Megújul a templom elektromos 
hálózata, korszerűbbé válik a 
fűtés és a hangosítás rendszere, 
valamint kiépítésre kerül egy 
hatékony biztonsági rendszer 
is. 
Lipcsák Tamás atya hozzátette: 
„reményeink szerint a megújult 
görögkatolikus templom egyike 
lesz Nagykálló azon középüle-
teinek, amelyre mindannyian 
büszkék lehetünk!”

Folytatás az 1. oldalról!
A Nagykállói Hírmondó 2021. 
novemberi számában beszá-
moltunk arról, hogy „a kép-
viselők 2021. október 28-án 
döntöttek arról, hogy szakem-
berek bevonásával megvizs-

gálják az Arany J. út végétől 
a Harangodi Üdülőterület be-
járatáig napelemes közvilágí-
tás kiépítésének lehetőségét, 
mivel ennek az útszakasznak 
nincs megoldva a (meg)vilá-
gítása. A Városüzemeltetési 
Csoport javaslata alapján az 
útszakasz biztonságos megvi-
lágításához minimum 11 darab 
lámpatest elhelyezése szük-
séges, lámpatestként a LVT 
napelemes utcai lámpákkal, 
amelynek beszerzési ára ösz-
szesen 705 265 Ft. A lámpák 
tartóoszlopaihoz szükséges fa-
anyagot pedig az önkormány-
zat tulajdonban lévő területről 
szereznék be, s amelyeket 
nagykállói fafaragó a környe-

zetébe illő motívumokkal dí-
szítene. Amennyiben ez nem 
lehetséges, akkor megvásá-
rolják a szükséges oszlopokat, 
amelynek körülbelüli költsége 
505 000 Ft.”
Az elmúlt hónapok során így 
Tordai János fafaragómes-

terek nagy tempóban azon 
dolgozott, hogy minél előbb 
elkészüljön a 11 lámpaoszlop. 
Áprilisban az önkormányzat 
munkatársai kihelyezték az 
érintett útszakaszra az oszlo-
pokat, majd felszerelték rájuk 
a napelemes lámpatesteket.

Lakossági  
tájékoztató

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) tájékoztatja a lakossá-
got, hogy 2022. május 26. és 
július 10. között az emberek 
lakóhelyére és tanulmányai-
ra vonatkozó felmérést végez 
Nagykálló Város területén is. 
A Népességmonitor elnevezésű 
felmérés egy európai kutatásso-
rozat része, amelynek célja az 
egyes regiszterekből származó 
adatok minőségének ellenőrzé-
se, valamint a hivatalos statisz-
tikai adatgyűjtések fejlesztése.
A felmérést a kiválasztott 94 
településen egy időben valósít-
juk meg. Az adatszolgáltatást 
a KSH által kijelölt személyek 
az időszak elején egy internetes 
kérdőív megválaszolásával tel-
jesíthetik, vagy később egy kér-
dezővel lefolytatott személyes 
vagy telefonos interjú során. Az 
érintett személyek értesítése és 
válaszadásra felkérése postai 
úton történik.
A Népességmonitor felmérés 
akkor lesz eredményes, és akkor 
szolgáltat megbízható adatokat, 
ha valamennyi kiválasztott sze-
méllyel sikeres interjú készül.

Vereczkei Zoltán
KSH főosztályvezető
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Újabb fejlesztés a Budaiban

Választási eredmények
A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás Szabolcs–Szatmár–
Bereg megye 06. számú egyéni választókerületi szavazás nagykállói eredményeiről. Részletes tájékoztatásért látogasson a www.
valasztas.hu oldalra

Nagykálló szavazókörei 
Sorszám Szavazóhelyiség Választópolgárok száma Megjelent Nem jelent meg

1. Nagykálló, 001. számú szavazókör 946 600 (63,42%) 346 (36,58%)
2. Nagykálló, 002. számú szavazókör 979 561 (57,30%) 418 (42,70%)
3. Nagykálló, 003. számú szavazókör 948 603 (63,61%) 345 (36,39%)
4. Nagykálló, 004. számú szavazókör 881 526 (59,70%) 355 (40,30%)
5. Nagykálló, 005. számú szavazókör 902 601 (66,63%) 301 (33,37%)
6. Nagykálló, 006. számú szavazókör 989 619 (62,59%) 370 (37,41%)
7. Nagykálló, 007. számú szavazókör 870 579 (66,55%) 291 (33,45%)
8. Nagykálló, 008. számú szavazókör 977 637 (65,20%) 340 (34,80%)

Nagykálló

A jelölt neve
Jelölő szervezet(ek) 001. számú  

szavazókör
002. számú 
szavazókör

003. számú 
szavazókör

004. számú 
szavazókör

005. számú 
szavazókör

006. számú 
szavazókör

007. számú 
szavazókör

008. számú 
szavazókör

dr. Simon Miklós Fidesz- KDNP 279 
(47,05%)

306 
(55,84%)

309 
(51,41%)

261 
(51,08%)

314 
(53,04%)

429 
(70,10%)

283 
(49,39%)

348 
(55,33%)

Tóth Viktor DK, JOBBIK, Momentum, 
MSZP, LMP, Párbeszéd

243 
(40,98%)

186 
(33,94%)

231 
(38,44%)

203 
(39,73%)

227 
(38,34%)

144 
(23,53%)

218 
(38,05%)

212 
(33,70%)

Szathmári Lajos Mi Hazánk 38 (6,41%) 31 (5,66%) 36 (5,99%) 31 (6,07%) 25 (4,22%) 19 (3,10%) 40 (6,98%) 38 (6,04%)
Koroknai Zsolt Normális Párt 18 (3,04%) 8 (1,46%) 12 (2,00%) 9 (1,76%) 8 (1,35%) 6 (0,98%) 16 (2,79%) 15 (2,38%)
Polyák Csaba Magyar Kétfarkú Kutya Párt 12 (2,02%) 11 (2,01%) 8 (1,33%) 1 (0,20%) 13 (2,20%) 5 (0,82%) 7 (1,22%) 4 (0,64%)
Czakó Zoltán Megoldás Mozgalom 3 (0,51%) 6 (1,09%) 5 (0,83%) 6 (1,17%) 5 (0,84%) 9 (1,47%) 9 (1,57%) 12 (1,91%)

Még kora tavasszal ünnepélyes 
keretek között adták át az MSzC 
Budai Nagy Antal Technikum 
és Szakgimnázium új turisztikai 
kabinetjét. A fenntartó, a Máté-
szalkai Szakképzési Centrum 
- saját forrásból - mintegy 70 
millió forintból valósította meg 
a jelentős beruházást a nagy 
múltú oktatási intézményben. 
A fejlesztés az épület pincehe-
lyiségében történt, ennek során 
a szakemberek egy raktárhe-
lyiséggel ellátott tankonyhát, 
két informatikai eszközökkel 

felszerelt tantermet és egyéb ki-
szolgáló helyiségeket – öltözőt 
zuhanyzóval, mosdóhelyiség-
gel, illetve egy közösségi teret 
– alakítottak ki.
Az MSzC Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázium-
ban még 2017-ben vezették be 
új ágazati képzési formaként a 
turisztikai technikus képzést. A 
megfelelő elméleti képzés mel-
lett a gyakorlati oktatás, illetve 
ismeretek megszerzése tette in-
dokolttá az új épületrész kiala-
kítását.

Az új kabinet átadása nem valaminek a végét, hanem a kezdetét 
is jelenti a Budaiban, ahol hamarosan újabb, jelentős fejlesztések 
valósulnak meg

Beszédet mond:
Fehérné Somogyi Tünde,

az MSzC Budai Nagy Antal Technikum  
és Szakgimnázium oktatója

Irodalmi, zenés összeállítás
Berecz Anna,

az MSzC Budai Nagy Antal Technikum  
és Szakgimnázium 10. D osztályos tanulója 

és a Városi Daloskör 
közreműködésével

Nagykálló Város Önkormányzata
a nemzeti összetartozás napja alkalmából

megemlékezést és koszorúzást tart

2022. június 4-én (szombaton)  
9.30 órakor

a Szabadság téren,  
a Trianon emlékoszlopnál
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Karolina a lovak vonzásában
Tóth Karolina nagykállói, 
fiatal diáklány, aki amellett, 
hogy gimnazista, díjugrató-
ként - ifjúsági kategóriában - 
sorra nyeri a versenyeket.

A 16 éves Karolina már kisgye-
rekként is szerette a lovakat, 
ezért a szülei, ahogy ülni tudott, 
vitték is pónilovaglásra. Majd 
az ő életében is jött néhány év 
szünet, kipróbált más sport-
ágakat: kosarazott, kajakozott, 
vívott, de 2017-ben visszatért 
a lovagláshoz. Először a barát-
nőivel járt, akik szép lassan le-
morzsolódtak, otthagyták a lo-
vardát, de Karolina kitartó volt 
és maradt. Előbb Újfehértóra, 
majd Nyírbátorba járt, 2019-
ben pedig a nyíregyházi Timpex 
Lovasklubhoz került.
- Kezdőként szabadidős lovas-
versenyeken indultam, aztán 
kipróbáltam a díjugratást, majd 
a tulajdonos felfigyelt a teljesít-
ményemre és bevett a csapatba, 
2020-ban megszereztem a rajt-
engedély vizsgát, így ma már 
egyesületi tagként versenyzek 
– sorolja a fiatal sportoló.
Karolina a Korányiban elsős 
gimnazista, így miután osztály-
társai hazaindulnak, vagy „ban-
dázni”, érte kettőkor érkezik 
a nagymamája – mert a szülei 
dolgoznak -, és irány a lovarda, 
ahol az egész délutánját tölti. Itt 
nem csak edzéssel telik az idő, 
hanem minden más teendőt is 
elvégez az istállóban: ápolja a 
lovát és a felszerelését, s majd 
ezután jöhet az edzés. Köztu-
dott, hogy a lovaglás nem tar-
tozik a tömegsportok közé, így 
az érthetően büszke édesanyát 
arról kérdeztem, hogy mekkora 
áldozattal jár a lovassport.
- Karolina havonta általában 
két versenyen indul, az ország 
különböző pontján – a főváros-
ban, Hortobágyon, Kiskunhala-
son vagy éppen Szilvásváradon. 
Ha nem az egyesület kamionja 
szállítja az állatokat, akkor azt 
mi oldjuk meg, és a nagyobbik 
lányunk, Orsolya intézi a háttér-

munkát, hogy a húgának csak a 
versenyre kelljen koncentrálnia. 
Amellett hogy sokat segít a csa-
pat, a lovaglás drága sportág, így 
a családnak is mélyen a zsebébe 
kell nyúlni, hogy edzeni, verse-
nyezni tudjon a sportoló. Egy 
verseny általában több napos, 
ehhez boxot kell bérelni, ma-
gunknak szállást, ellátást, neve-
zési díjat, szóval sok, és sok le-
mondással jár – mondja Tóthné 
Horváth Erzsébet. – De Karolina 
olyan örömmel és lelkesen jár az 
edzésekre, gondozza a lovat és 
nem utolsó sorban az iskolában, 
is jól teljesít. A sportba fekte-
tett energia pedig visszaköszön 
a teljesítményében. Neki most 
ez az élete – mondja a büszke 
anyuka.
Köztudott, a versenysportban 
nincs szabad hétvége, szünidő, 
húsvét, karácsony, vagy szil-
veszter. Na és nincs nyaralás 
sem, mert a lovak nem ismernek 
szombatot és vasárnapot, őket 
ápolni, gondozni és mozgatni 
kell, Karolina pedig nem hagy-
ná, hogy bárki más nyúljon a lo-
vához. Csak akkor nyugodt, ha 
mindent ő csinál. Pedig azt gon-
dolná az ember, hogy egy ilyen 
törékeny, fiatal lánynak, nem 
egyszerű a lóra feltenni még a 
nyerget sem, de ezt határozottan 
cáfolja.
- Soha nem érzek kényszert, 
ha róla kell gondoskodnom. 
Nyilván, nem könnyű az iskola 
mellett, de be kell osztanom az 
időmet, hétvégén például, előre 
tanulok, hogy hétköznap keve-
sebbet kelljen.

Timpex Cédát már több éve 
lovagolom, tavaly pedig meg 
is vásároltuk. A kezdetektől 
meg volt köztünk az összhang, 
mintha kinézett volna magának. 
Minden mozdulatomat, rezdülé-
semet leköveti.  Hihetetlennek 
tűnik, de néha azt érzem, nyug-
tatni próbál, mintha az sugallná: 
ne félj, rám számíthatsz, itt va-
gyok veled! Ő soha nem hagy 
cserben – mondja Karolina, aki 
fiatal kora ellenére rendkívül 
tudatos, kitartó, és mindemel-
lett eredményes a sportágában. 
Ezt az eddig elért eredményei is 
igazolják: Cédával számos ver-
senyen végeztek az első helyen, 
szinte bérelt helye van a dobo-
gón, mindezek mellett legelső 
nemzetközi versenyén, tavaly 
decemberben, 5. helyezett lett. 
Második legnagyobb eredmé-
nye egy regionális bajnokság 3. 
helyezése volt, kezdő lovas ka-
tegóriában.
A fiatal díjugrató rövidtávú cél-
ja is az, hogy minél több rangos 
versenyen szerepeljen, s minél 
több jó helyezést érjen el. A 
jövőjét állatorvosként képzeli 
el, természetesen versenyzés 
mellett - ameddig csak lehet 
-, ebben a rendkívül veszélyes 
sportágban. Karolinának is volt 
már balesete, amit viszonylag 
szerencsésen megúszott.
- Múlt év szeptemberében egy 
regionális bajnokság első napján 
verőhiba nélkül teljesítettük a 
pályát, másnap szintén hibátlan-
nal kezdtük a döntőt, de sajnos 
felbukott a lovam. Céda azonnal 
felállt, én pedig a földön marad-
tam, a mentők azonnal a hely-

színre érkeztek és elláttak. Sze-
rencsére megúsztam „kisebb” 
sérüléssel, de én azért sírtam, 
mert nem tudtam befejezni a 
versenyt, pedig dobogós helyre 
kerülhettem volna – eleveníti 
fel Karolina a balesetet, amit - 
az orvos mellett - azzal kellett 
kezelnie, hogy amint lehetett, 
azonnal visszaült a lovára. 
- Mindez az elszántságát, a (lo-
vas)sportba vetett hitét bizo-
nyítja – mondja Tóthné Horváth 
Erzsébet. -
Szeret ő a barátnőivel is együtt 
lenni, beszélgetni, moziba men-
ni, de ha választani kell, hogy 
szórakozni menjen vagy lovat 
gondozni, akkor az utóbbit vá-
lasztja. Nem tudom kitől örö-
költe, mert sem én, sem a fér-
jem nem ülünk lóra – mondja 
nevetve Tóthné Horváth Erzsé-
bet, ugyanakkor elárulja, hogy 
családjuk nagy állatbarát, mert a 
kutyák és macskák mellett több 
háziállatot is tartanak.– Karo-
linának ha van egy kis megta-
karított pénze, azt nem magára, 
ruhákra vagy ékszerekre költi, 
hanem a lovának vesz aján-
dékot, mondjuk egy nyalósót, 
Céda kedvenc ízével.
- Nem érzem, hogy a ló miatt 
lemaradnék valamiről. Egy ló 
meg tudja változtatni az ember 
gondolkodását. Segít abban, 
hogy jobban koncentráljak, 
odafigyeljek másokra, emellett 
a szabadban vagyok, sportolok, 
felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodom. A lovaknak és a lo-
vaglásnak nyugtató hatása van, 
szóval, mindenkinek ajánlom, 
hogy próbálja ki.
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Észre sem vették, hogyan fogytak el a diákévek
Elballagtak a nagykállói középiskolások

Április utolsó hétvégéjén or-
szágszerte elballagtak a vég-
zős diákok. Nagykálló három 
középiskolája április 29-én 
tartotta ballagási ünnepé-
lyét. A fiatalok azóta már túl 
vannak az írásbeli  érettségi 
vizsgáikon.

 A középiskolák környéki utcá-
kat ünneplőbe öltözött diákok és 
családtagjaik lepték el. Díszbe 
borultak a gimnáziumok és a 
szakképző intézmények – meg-
szokott életképek ezek ballagás 
napján – Nagykállóban is. A ma-
turálók reményekkel és célokkal 
telepakolt tarisznyával vettek 
búcsút a diákévektől. 
A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium 
végzős tanulói délelőtt tartott 
ballagási ünnepélyükön köszön-
tek el az intézménytől, tanára-

iktól, diáktársaiktól. A három 
maturáló osztály diákjainak 
mindennapjait Szabóné Fürjes 
Zsófia, Csizmadia Zoltán, Ré-
vész Rita osztályfőnökök segí-
tették és egyengették az elmúlt 
tanévek során.
A Mátészalkai Szakképzé-
si Centrum Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázi-
umban délután három órakor 
kezdődött a ballagók szép és 
megható ünnepsége. A nagy 
múltú intézménynek ebben a 
tanévben négy osztályban, 96 
végzős diákja van, akik a balla-

gással, majd a sikeres vizsgák-
kal egy új állomásra érkeznek, 
és kilépve az iskola kapuján, 
maguk mögött hagyva az elmúlt 
éveket, terheket, felelősségeket, 
elvárásokat vesznek a vállukra, 
melyhez alapot, felkészültséget 
az Budaiban szereztek. 
A MSZC Kállay Rudolf Szak-
képző Iskola tantestülete és vég-
zős diákjai 15,30 órákor tartot-
ták ballagási ünnepélyüket. Az 
intézményben idén hét szakma-
csoportban – szakács, szociális 
gondozó és ápoló, pincér, eladó, 
kőműves, hegesztő, épület- és 

szerkezetlakatos –, 86 végzős 
tanuló ballagott. A szakképző-
sök szintén május hónapban 
írásbeli-, majd pedig gyakorlati 
vizsgán adnak számot tudásuk-
ról. 
Mindhárom intézményben a 
végzősök a ballagási tarisznya, 
a kabalák, az ajándékok és a 
rengetek virág mellé az élethez 
szükséges, biztató szavakat kap-
tak, s emellett szívükben örökre 
helye lesz a számukra meghatá-
rozó pedagógusoknak, barátok-
nak, és egykori alma materük-
nek helyet adó Nagykállónak is.

Korányis maturálók ünnepélye

A Budai Nagy Antal végzős diákjainak ballagása

A Kállayban hét szakmacsoport tanulói ballagtak április végén
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„Aranyeső” Nagykállóban, a Kállayban

Felülről fúj az őszi szél…

Tizenötödik alkalommal 
rendezték meg Szolnokon, 
az Aba – Novák Agóra 
Kulturális Központban, a 
Pelikán Kupa elnevezésű 
Országos Gasztronómiai 
versenyt. 

Pincér, szakács, cukrász szak-
mákban indulhattak verseny-
zők, tanuló és felnőtt kate-
góriában. 24 nevező között 
intézményünk, a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Kállay 
Rudolf Szakképző Iskola pin-
cér tanuló kategóriában Sár-
közi Miklós 11. évfolyamos 
tanulót nevezte. Oktatói már 
hetekkel a verseny előtt el-
kezdték a tanuló felkészítését 
a megmérettetésre, aki nagy 
odaadással, izgalommal, szor-
galmasan készült. 
A versenykiírás nagyon ösz-
szetett volt. Első feladatkén 
egy húsz pontból  összeállított 
tesztlapot kellett  kitölteni, 
amely szakmai- és általános 
műveltségi kérdésekből állt, 
melyet 80 % -ra teljesített ta-
nulónk
Második feladatként két adag, 

szabadon választott fantázia 
virgin long drink kevert italt 
kellett elkészíteni a mixer zsű-
ri és a közönség előtt - öt perc 
alatt. A versenyző a KIKELET 
nevet adta a versenymunkájá-
nak. A zsűri maximális pont-
számmal díjazta az egyszerre 
2 shakerrel, a megadott időn 
belül elkészült koktélt.
Harmadik feladatként a ver-
senykiírás szerint szabadon 
választott témára épülő dísz-
asztalt kellett teríteni, a témá-
hoz illő menükártyát és italsort 
szerkeszteni, illetve a dekorá-
ciót, a hátteret is összhangba 

kellett állítani a választott té-
mához. 
Témánk adta magát, mivel 
a 2022. január 11-én, a be-
regi keresztszemes hímzést 
hungarikummá nyilvánította 
a Hungarikum Bizottság.  Ez 
alkalomból a Beregbe látoga-
tó bizottság tiszteletére adott 
díszebéd volt a fő „csapás-
irány”, amire az egész díszte-
rítés épült. A Schnitta Sámuel 
Egyesület neves szakembere-
iből összeállt zsűrije nagyon 
kritikusan, szigorúan betar-
tandó szakmai szempontok 
alapján kérdezte ki a verseny-

zőket.
Fontos szempontok voltak a 
menükártya elemeinek sza-
bályos összeállítása, ill. a 
versenyző étel - ital ismerete, 
nem utolsósorban a talpraesett 
válaszadás és főleg a mosoly, 
aminek minden pillanatban 
jelen kell lenni egy pincér ar-
cán.
Nagy hangsúlyt fektettek a 
dekorációra is, aminek szintén 
illeszkedni kellett a témához. 
Természetesen a versenyző 
megjelenése, ruházata is kö-
vette a stílust. A zsűri a tanu-
lónk, Sárközi Miklós felké-
szültségét, az összhangot, az 
elméleti és gyakorlati tudást, 
talpraesettségét végül arany 
fokozattal díjazta.
Az oktatók szavait idézve: a 
sok előkészület, rászánt sza-
badidő, a tanuló szorgalmas 
felkészültsége végül meghoz-
ta az eredményét. Meggyőző-
désük szerint, ezért is érdemes 
oktatni, tanítani a jövő nemze-
dékét, nem utolsósorban, hogy 
példakép legyen a többi tanuló 
számára is.

Szakács Pál

Sárközi Miklós 11. évfolyamos tanuló és mestermunkája

Bag, 2022. április 30. Ez az 
a dátum, ami a nagykállói 
néptáncos és hagyományőr-
ző kultúra számára törté-
nelmi jelentőségűvé vált.

A Kállai Lakodalmas Egye-
sület tagjai ezen a napon részt 
vettek a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség ál-
tal megrendezett „Járd a saját 
táncod!” című szóló táncver-
senyen, hagyományőrző ka-
tegóriában. Az egyesület há-
rom táncos párral képviselte 
Nagykállót:
Budaháziné Molnár Irén – Le-
lesz István: Kiskállói oláhos 
és csárdás
Sulomán Tímea – ifj. Sulomán 
Krisztián: Bökönyi táncok
Plajosné Erdei Anita – 

Sulomán Krisztián: Kállai 
Kettős táncot mutattak be.
Egy nagyon hosszú, izgal-
makkal és adrenalin fröccsel 
teli nap végén (18.30-kor) el-
érkezett az eredményhirdetés. 
Hosszú percek teltek el, míg 
egyszer csak meghallottuk a 
nevünket. Plajosné Erdei Ani-
ta – Sulomán Krisztián: Kállai 
Kettős.
A szövetség vezetője, Héra 
Éva elnök asszony a díj átadá-
sakor külön kiemelte a Kállai 
Kettős tánc egyediségét a nép-
táncon belül, illetve kihangsú-
lyozta az előadás egyediségét 
is, hiszen mindössze kettő 
percben kellett bemutatnunk a 
produkciót.
Ez a díj a hagyományőrző 
kategória koronája, a legma-

gasabb kitüntetés. Nagykálló 
48 év után most már büszkén 
mondhatja, hogy van Fülöp 
Ferenc-díjas néptáncosa.
Büszke vagyok, hogy az in-
duló párok nagyon szép szín-
padi teljesítményt nyújtottak. 

Hiszem és tudom, hogy két 
év múlva ők szintén nyertesek 
lesznek!
Köszönöm mindannyiuk ki-
tartó munkáját!

Plajosné Erdei Anita
egyesületvezető

Plajosné Erdei Anita és Sulomán Krisztián néptánckincsünk, a 
Kállai Kettős bemutatásával nyerték el a díjat
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Az asszertív kommunikáció, avagy kapcsolataink megmentője
Egészség Rovat – Segítő gondolatok az egészség területeiről

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2022. május 27. 12 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:





Kapcsola-
taink köré 
s z e r v e -
ződik az 
egész éle-
tünk; azok 
l e h e t n e k 

mozgatórugóink, hátráltatóink, 
szövetségeseink, ellenlábasa-
ink, lehetnek mélyek és felszí-
nesek, szabadon választottak és 
elszakíthatatlanok. Egy biztos: 
ha fontos számunkra az adott 
kötelék, legyen az munkahelyi 
vagy társas kapcsolat, a kommu-
nikációra tudatosan figyelnünk 
kell. Fordítsuk tekintetünket az 
asszertivitás, azon belül is az 
asszertív kommunikáció felé.
Az asszertivitás egy szóval ön-
érvényesítés. Tekintsünk rá úgy, 
mint egy komplex készségre, 
amely megnyilvánul az ember 
mentalitásában, eszköztárában, 
illetve viselkedési mintáiban. 
Az asszertív kommunikáció cél-
ja az érdekegyesítés, ahol a két 
fél perspektívája ugyanolyan 
mértékben mérvadó. Érdemes 
tudatosan megválasztani a kom-
munikációs és viselkedési mintá-
inkat. Az esetek többségében az 
alap hozzáállásunk emberekhez, 
helyzetekhez, életünk minden te-

rületére hatással van. 
Az asszertivitás felé az önisme-
reten keresztül vezet az út. Jól 
kell magunkat ismerni ahhoz és 
tisztában kell lenni a saját gyen-
geségeinkkel, hogy a másik fél 
felé elfogadással forduljunk és 
meglássuk benne az EMBERT. 
Vannak élethelyzetek, amelyek-
ben rendre ugyanúgy reagá-
lunk, mivel rossz beidegződései 
mindenkinek vannak. A „séma” 
konfliktusainkból önreflexióval, 
a változásra való törekvéssel 
és sok gyakorlással léphetünk 
ki. Miről ismerszik meg egy 
asszertív személy? Nyíltan fo-
galmaz, őszinte, minden esetben 
célja az érdekegyesítés, tiszte-
letben tartja a másik fél vélemé-
nyét, nem ítélkezik és személyé-
ben nem sérti meg a másikat, a 
problémát objektívan közelíti 
meg. Az asszertív ember sosem 
passzív, passzív-agresszív vagy 
agresszív – ezen viselkedéstípu-
sok sosem pozitív irányba moz-
dítják az emberi kapcsolatokat és 
a konfliktushelyzeteket. Ameny-
nyiben a másik fél érzékeli, hogy 
asszertív beszélgetőpartnerrel áll 
szemben, nagy esély van rá, hogy 
végig higgadt marad; értékelve 
és egyenrangúnak érzi magát, 

nem támad és nem védekezik, 
hiszen őt sem támadják, bizton-
ságban érzi magát a szituáció-
ban, hisz nincs sarokba szorítva, 
élhet a választás lehetőségével. 
Ne feledjük, mindig önmagunk-
ról és a saját érzéseinkről beszél-
jünk, kerüljük a „már megint”, 
„te mindig” mondatkezdéseket 
– mindenki tapasztalta már, hogy 
az így elkezdett „beszélgetések” 
ritkán végződnek jól.
Mit ad még nekünk az asszertív 
kommunikáció és mit NE vár-
junk? Egy biztos: önazonosak 
maradhatunk általa, nem kell ál-
arc mögé bújnunk, nem kell játsz-
mákban gondolkodnunk. Kitartó 
gyakorlással sokat tanulhatunk 
saját magunkról, személyiségünk 
fejlődik. Kapcsolataink szintet 
léphetnek, elmélyülhetnek és 
pozitív irányba fejlődhetnek. 
Jegyezzük meg: az asszertivitás 
nem egyenlő a manipulációval! 
Legyünk tudatában, hogy nem 

minden szituációt lehet vele meg-
oldani, garancia nincs rá, hogy a 
másik fél úgy cselekszik/viselke-
dik ahogyan azt mi szeretnénk. 
Magunktól se várjuk el, hogy 
mindig asszertívak legyünk, nem 
életszerű! Vannak helyzetek, 
amelyekben más, célravezetőbb 
stílust érdemes alkalmazni.
Tanuljunk meg jó hallgatóság 
lenni és értékeljük, ha ezzel egyi-
dejűleg értő fülekre találunk. Je-
gyezzük meg: a kommunikáció 
(a mosoly mellett) a legrövidebb 
út két ember között. Soha ne be-
csüljük alá az erejét!

Dalanics-Sipos Gabriella
EFI mentális  

egészségfejlesztő
Egészségfejlesztési Iroda 

Nagykállói Járás
4320 Nagykálló,  

Szabadság tér 13.
Telefon: 42/563-850

E-mail:  
efi.nagykallo@gmail.com
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A Ratkó József Városi Könyvtár 
májusi könyvajánlója
Felnőtt szépirodalom

Árvízi napló / Fábián Janka
Gallant / V. E. Schwab
Emlékezz rám! / Mario Escobar
A Gucci-ház / Sara Gay Forden
Édes Flores / R. Kelényi Angelika
Hullámsír / Szlavicsek Judit

Felnőtt szakirodalom
Észak-Magyarország / szerk. 
Kocziszky György
A halálbüntetés története / 
Jonathan J. Moore
Tartásjavítás tetőtől talpig / Steven 
Low, Jarlo Ilano

Gyermek- és ifjúsági irodalom
Hogyan mondj igent vagy nemet / 
Justin Hancock
Iskolai túlélőkönyv moboknak / 
Greyson Mann
Jönnek a tűzoltók! / Katja Reider
Kata : álommeló / Szabó Tünde
Markoló, traktor, kukásautó / 
Daniela Prusse
Palackfigurák / Olga Gre
Olga, a papírlány : a különleges 
utazás / Elisabetta Gnone
Tavaszköszöntő díszek / Gara Mari

100 év sport

Véget ért a bajnokság

Fennállásának 100 éves 
évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi emlékülést 
a Nagykállói Városi Sport-
egyesület.

A centenáriumi megemlékezé-
sen Horváth Tibor polgármester 
Nagykálló Város Önkormány-
zatának nevében mondott ün-
nepi beszédet, majd dr. Simon 
Miklós országgyűlési képviselő 
méltatta a település több évtize-
des sportéletét. A Városi Sport 
Bizottság elnöke Papp László 

felidézte az elmúlt száz év tör-
ténéseit, eseményeit, ezt köve-
tően a TánciKálló néptánccso-
port tagjai bukovinai táncokkal 
kedveskedtek a vendégeknek.

A jubileumi ülést követően Jó-
nás Sándor nyitotta meg azt a 
kiállítást, mely a lakosság bir-
tokában lévő fényképek, pla-
kettek, kupák, érmek, relikviák 
felajánlása segítségével hívatott 
bemutatni az elmúlt évszázad 
helyi sportéletét.
A rendezvényen részt vett Kö-
kény Roland olimpiai-, világ- 
és Európa bajnok kajakozó, aki 
dedikálta azt a kiállított kajakot, 
melyben sportpályafutása elején 
elkezdte a felkészülést. Gy. G.

Kökény Roland sportpályafutásának meghatározó helyszíne a 
Nyírség 

Áprilisban a városi sport-
csarnokban játszották le a 
megyei férfi röplabdabaj-
nokság utolsó fordulóit.

A megyei bajnokságban nyolc 
csapat vett részt, köztük hét 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei együttes és egy Hajdú-Bi-
har megyei gárda, a Nagykállói 
Röplabda Egyesület (NARE) 
két csapattal képviseltette ma-
gát.
A küzdelemsorozat több hely-
színen folyt, összesen tizen-
négy forduló alatt döntötték el 
a helyezések sorsát.
A bajnokság menetéről, annak 
részleteiről, Popovics József az 
ezévi megyei röplabdabajnok-
ság rendezője, a Nagykállói 
Röplabda Egyesület elnöke 
beszélt és értékelte a NARE 
csapatainak az eredményeit is.
-Az már a bajnokság indulása 
előtt várható volt, hogy az utol-
só pillanatokig kérdéses lesz a 
helyezések sorsa, látszott, hogy 
a végsőkig kiélezett, szoros 
küzdelemsorozat vár a részt-

vevőkre. Ezek a várakozások 
az utolsó állomáshoz érkezve 
be is igazolódtak, hisz az áp-
rilis tizedikén lebonyolított ti-
zenharmadik és tizennegyedik 
forduló előtt a végső sorrend 
tekintetében még szinte min-
den bizonytalan volt – mondta 
Popovics József.
A nap kezdetén a debreceni 
csapat győzelmével bebiztosí-
totta a bajnoki címét, de a töb-
bi helyzés sorsa, így a NARE 
csapatainak végeredménye is a 
legvégéig kérdéses volt.

Az utolsó találkozók előtt a 
Röppapa Nyírbátor állt a ne-
gyedik helyen, de a NARE2 
számára is adott volt a lehető-
ség ennek a megszerzésére. 
A NARE2, hogy ezt elérje a 
saját részét megtette, hisz le-
győzte a másik nyírbátori gár-
dát, s mivel az utolsó két ta-
lálkozón a Röppapa vereséget 
szenvedett, így a véghajrában 
előzött és célfotóval a NARE2 
lett a negyedik.   
A dobogós helyek megszer-
zőinek kiléte még az utolsó 

találkozó előtt is izgalmakat 
tartogatott, ugyanis az utolsó 
előtti mérkőzésen győzött a 
Rozsály gárdája, így az utolsó 
találkozón dőlt el, hogy ők és a 
NARE1 csapata hogyan osztja 
el egymás között az ezüst és a 
bronzérmeket.
A tizennégyfordulós bajnok-
ság végeredménye a követke-
ző lett: a Debrecen szerezte 
meg az arany, a NARE1 az 
ezüst és a Rozsály a bronzér-
met. A NARE2 lett a negye-
dik, a Röppapa Nyírbátor az 
ötödik, az Újfehértó a hatodik, 
a Fehérgyarmat a hetedik és a 
BDSE Nyírbátor a nyolcadik 
helyezett.
Lelkesedés, izgalmak, szoros 
küzdelmek, igazi sportem-
berek részvétele, a röplabda 
őszinte szeretete jellemezte az 
ezévi megyei férfi röplabda-
bajnokságot, melynek végén 
„a reméljük, a következő baj-
nokságban újra találkozunk” 
búcsúzással váltak el egymás-
tól a csapatok játékosai.  

Győrfi Gergő

A NARE eredményesen zárta a bajnokságot

Egykori és jelenlegi sportolók is eljöttek az emlékülésre
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Az adóbevallások időszaká-
ban hiába a szórólapok és a 

hirdetések garmada, az utolsó 
pillanatban valahogy erről az 

egyről nagyon sokan elfeledke-
zünk. Pedig adónk 1 százaléka, 

másoknak igen fontos!  
2022-ben is.

Kérjük, hogy adója egy 
százalékának felajánlásakor a 

NYOLCADIKNAP EGYESÜ-
LETET jelölje meg kedvezmé-
nyezettként, támogatva ezzel a 
Nagykállóban és a környéken 

lakó fogyatékkal élő gyermeke-
ket és felnőtteket.

Adószámunk: 18806306-1-15
* * * * *

Jövedelemadója 1 százalékának 
felajánlásával kérjük, támogassa 
Ön is a Nagykállói Beteg Gyer-
mekekért Alapítvány munkáját, 
hogy a jövőben is segíthessük 
az itt élő beteg gyermekeket és 

családjaikat.

A Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány adószáma: 

18811283-1-15
* * * * *

Kérjük, a személyi jövede-
lemadó 1%-nak felajánlásával 
támogassa az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület sokrétű 

munkáját, további eredményes 
működését. 

Adószám: 18812545-1-15
* * * * *

Köszönjük, ha személyi jövede-
lemadójának 1 százalékával tá-
mogat bennünket. A Nagykállói 

Népművészeti Egyesület 
adószáma: 18803729-1-15

* * * * *
Kérjük támogassa adója 1%-val 
a Kállai Kettős Közalapítványt, 

melynek kiemelt célja a
hajdan nagy hírnevet szerzett 

Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
újjászervezése, néptáncos 

hagyományunk méltó őrzése, 
továbbvitele.

A klímaváltozás és az ezzel járó 
kiszámíthatatlan időjárás válto-
zás hatásai jelentős befolyással 
vannak a gombák megjelenésé-
re, illetve termésére. 
Április végén egy nagykállói 
házaspár (rendszeres gomba-
gyűjtők) tele kosár gombával 
jelentek meg bevizsgálás céljá-
ból, a gyűjtött termés azonban 
még nekem is meglepetést oko-
zott. Az általuk szedett gomba 
ugyanis a gyapjas tintagomba 
volt, amelynek termésideje a 
szakirodalom – de saját tapasz-
talatom – szerint is június-októ-
ber hónapok közé tehető. 
A gyapjas tintagomba az egyik 
legfinomabb gomba, minden 

módon elkészítve jó, de rántva 
és levesbe a legalkalmasabb. 
Azonban fontos tudni, hogy 
elfogyasztása után 24 órán be-
lül alkoholt nem szabad inni, 
mert enyhe mérgezést okoz. 
Gyűjtése addig ajánlott, amíg a 
gomba lemezei fehérek, illetve 
rózsaszín színűek, nem feke-
tednek meg. Puha, vizenyős 
húsa miatt azonban hamar 
romlik, a tárolást és szállítást 
nem jól állja.
A fent leírt szabályok betartásá-
val nyugodtan gyűjthetik és fo-
gyaszthatják ezt a gombát.
Jónás Sándor gombaszakértő

Nagykálló Jókai út 20.
Telefon: (42) 263 831

Tájékozódjanak falugazdászainktól
Szavazás helyszíne:

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
Polgármesteri Hivatal 3. em.  

Konferencia terem időpont: 6.00-tól-19.00-ig

Ajándékozzon idén 
is lehetőséget!

A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.

• portás (Harangod)
• takarító

munkakörökbe megváltozott munkaképességű 
dolgozókat keres.

Elvárások: önálló munkavégzés,  
maximális igényesség önmagára és munkájára.

Amennyiben felkeltette érdeklődését az  
állásajánlat, várjuk jelentkezését:  

előzetes telefonos egyeztetés után  
(06/42-563-067) személyesen a Híd Közösségi 

Házban (Nagykálló, Jókai M. út 34.)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Életének 89. évében, 2022. má-
jus 7-én elhunyt Rabatin János, 
Nagykálló Város Díszpolgára. 
Rabatin János az 1960-as évek 
elején költözött Nagykállóba. 
Kezdetben a helyi TSZ elnökhe-
lyettese, majd 1976-tól tanácsel-
nök lett. Az ő irányítása idején a 
község lakói több, sikeres beruhá-
zást valósítottak meg társadalmi 
munkában. Ebben az időszakban 
épült fel a 12 tantermes Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola, 
600 adagos konyhával, nagymé-
retű tanteremmel, ebédlővel, az 
új óvoda 7 csoport részére, több 
mint 100 lakás készült el, mely-
nek köszönhetően felszámolták a 
cigánytelepeket és végleg meg-
szűntek a földbe ásott lakások a 
településen, de ekkor alakították 
ki az Idősek Otthonát is. 

A városért végzett munkája el-
ismeréseként az önkormányzat 
képviselő-testülete 2018. augusz-
tus 20-án adományozta számára 
a Nagykálló Város Díszpolgára 
címet.
Nagykálló Város Önkormányza-
ta Rabatin Jánost saját halottjá-
nak tekinti.
Emlékét kegyelettel megőriz-
zük!
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ELHUNYTAK 2022. március -  ápril is

Nagy Péter (Lehel u.)
Vásárhelyi Jánosné (Temető u.)
Zámbó Attila (Harangod tanya)
Nyeste József (Kossuth út)
Nagy István (Bátori út)
Buczkó Györgyné (Geszterédi út)

Pálosi Sándor (Kisharangodi út)

Kobelák Jánosné (Kossuth út)

Murányi Józsefné (Kossuth út)

Ferencz Miklósné (Csokonai u.)

Mátrahegyi Lászlóné (Kert u.)

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Eladó egyedi, új, fatüzelé-
sű, kültéri szauna. Telepí-
tést nem igénylő, könnyen 

üzembe helyezhető, jó 
hőszigetelésű, 14 kW-os 
kályhával, panoráma  

üvegezéssel, teljes felszere-
léssel (szauna kő, felöntő 
dézsa, kanál, homokóra, 
páramérő, lábrács). Fel-
hevült test hűtésére egy 

zuhanykabin szolgál, tete-
jén vizes dézsával. Mérete: 

4,1x2,7x2,85 m. Telefon: 
+36 30 935 6345

I N G A T L A N ,  Ü Z L E T , 
F Ö L D  E L A D Á S -
V É T E L - K I A D Á S

Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. 
szám alatt 2 szobás, ebédlős, fürdő-
szobás ház eladó. Az ingatlan teher-
mentes.  Telefon: +36 20 988 7115
Nagykálló, Szabadságharcos úton 
(az óvodával szemben) üzlethelyiség 
kiadó.  Telefon: +36 30 349 7653
Nagykálló központjában, a volt Pál-
ma presszóval szemben, igényesen 
kialakított 20 m2-es helyiség, plusz 
szolgálati mosdó, klímás fűtéssel-
hűtéssel, vállalkozási célra (üzlet, 
iroda egyéb szolgáltatói tevékeny-
ségre) kiadó. Parkolási lehetőség 
az udvarban.  Érdeklődni lehet:  
+36 30 935 6345
Nagykálló-Nagykertiszőlőben két 
utcából is megközelíthető, 2100 nm-
es zártkerti ingatlan eladó. A telek-
határon villany van.  Telefon: +36 30 
360 8986 vagy +36 30 955 3653
Nagykálló-Nagykertiszőlőben - 
felújításra váró - hétvégi, alápincé-
zett házzal telek eladó. Villany van! 
Telefon: +36 30 462 8753
Nagykállóban eladó társas-
házi lakást keresek. Telefon:  
+36 30 318 9245
Nagykálló belvárosában eladó 
családi házat keresek. Telefon:  
+36 30 318 9245
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
zárkerti ingatlan hétvégi házzal és 
faházzal, villannyal,  kúttal, eladó. 
Telefon: +36 20 429 1251    

E L A D Á S - V É T E L
Méhészeti eszközök eladók: 120 
literes műanyag hordó, 35 literes 
fém kanna, NB 4 keretes perge-
tő, NB 12 keretes kaptár. Telefon:  
+36 (42) 263 479
Eladó 100x197-es bejárati, üveges 
fa ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 Ft. Te-
lefon: +36 20 242 4566
Bontott kalodából bükk, tölgy, 
fenyő tűzifa, kb. 1,7 m3 köte-
gekben olcsón eladó. Telefon:  
+36 30 935 6345
Eladó 2 db tok nélküli, hőszigetelt 
ablakszárny 135x80-as (12 000 Ft), 
egyszárnyas 153x66-os méretű (9 
000 Ft), fa ablak 180x150-es (8 000 
Ft), 164-es női irhakabát (8 000 Ft), 
2 állású hintaállvány (5 000 Ft), ta-
licska (8 000 Ft), gázperzselő (1500 
Ft) 2 ágú falétra, 8 fokos (8 000 Ft). 
Telefon: +36 (42) 264 294
Eladó gázpalack, háztartási fagy-
laltgép, aranyozott evőeszköz kész-
let tartóval (dobozában), akkus 
permetező (akku nélkül). Telefon:  
+36 20 253 8170
Vízszivattyú eladó 22 m tömlő-
vel. Irányár: 25 000 Ft. Telefon:  
+36 30 387 6468

Önjáró kerék (rotációhoz való, 
7000 Ft), 120 l műanyag hordó 
(2000 Ft), 200 l vaskád (4000 Ft), 
6 db műanyag láda (4000 Ft) eladó. 
Telefon: +36 70 237 2244
Eladó kézi kocsi (18 000 Ft), 4 db 
laprugó (3500 Ft), gáznyomás sza-
bályozó (1200 Ft), 8 db szék (500 Ft/
db), álló fa ruhafogas (500 Ft), 1’-os 
menetmetsző (1500 Ft), bőrönd (500 
Ft). Telefon: +36 (42) 264 294
Eladó 2 db 30 l és 1 db 50 l mar-
monkanna (1500 Ft/db), jó minő-
ségű fúrógép (4000 Ft). Telefon:  
+36 20 954 5358
Eladó üst alá való gázzsámoly (2 
000 Ft), állványos elektromos csi-
szoló (8 000 Ft), hidraulikus emelő 
(2 500 Ft), elektromos morzsoló (10 
000 Ft), 6 db műanyag almásláda  (3 
000 Ft), 4 db 200 l vashordó (800 
Ft/db), turista gázpalack (2 500 Ft), 
gyerekkerékpár (7 000 Ft). Telefon: 
+36 30 668 4239
Eladó 3 fázisról működő gyümölcs-
daráló, nagyputtonyos szőlődaráló, 
kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig 
mérő molnár mázsa súlyokkal. Tele-
fon: +36 30 218 5958
Eladó fa állófogas, különböző hasz-
nált kéziszerszámok, 50 m slag (fele-
más) sima és vászonbetétes, önjáró, 
nagyteljesítményű fűnyíró. Telefon: 
+36 20 253 8170
Eladó jó állatban lévő nagyméretű 
íróasztal. Irányár: 3 000 Ft. Telefon: 
+36 30 205 9251
Eladó négyváltós, újszerű, közepes 
méretű tangóharmonika tokjával, 
kijátszott alaphegedű, falemezű dob-
gitár, 2 db erősítő hangfal - közepes 
méretű, versenysakk, önjáró benzines 
fűnyíró.  Telefon: +36 20 253 8170
M-30-as műanyag rekesz eladó.  Ár: 
500 Ft/db Telefon: +36 30 836 2775
Új építésű, salakos teniszpályák 
bérelhetők Nagykállóban, a Bátori 
út  64. sz. alatt. Időpontfoglalás 
telefonon: +36 30 935 6345 vagy  
+36 30 392 809
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Festészet és irodalom  
kettős vonzásában

Egy nap a holnapért, a klímáért!

Irodalmi felolvasóestet és a 
X. Nagykállói Tavaszi Tárlat 
megnyitóját tartották április 
25-én a Ratkó József Városi 
Könyvtár különtermében.

Különleges eseménynek adott 
otthont áprilisban a könyvtár 
különterme, mert ugyan külön 
utakon „jár” az irodalom és a 
képzőművészet, azonban egy 
este erejéig együtt szerettek vol-
na hatni, megérinteni a jelenlé-
vők lelkét, szépérzékét - zenei 
aláfestéssel. A rendezvényen 
sokak által ismert nagykállói 
emberek mutatkoztak be, kik-
nek önkifejező eszköze az 
ecset, másoknak az írás, vagy 
éppen a muzsika. 
Az est első részében nagykállói 
verselők, költők invitálták a kö-

zönséget közös gondolkodásra 
az irodalom mentén. Voltak 
közöttük, akik írás közben egy 
merőben új, modern és merész 
költői nyelvet használnak, má-
sok a romantika tollán szóltak 
az olvasóhoz, míg voltak, akik 
a hagyományos, elbeszélő köl-
temény nyelvezetét használták. 
Az érdeklődő közönség Mo-
gyorósi László, Szilágyi Anita, 
Komróczkiné Piszár Éva, Ma-
gyar Lászlóné és Győrfi Gergő 
költeményeit (utóbbit Fehér 
Regina előadásában) hallgat-
hatta meg.
Majd a prózát megszakítva ifjú 
Bogdán Zoltán gitárjátékával 
folytatódott az est, aki több 
hangszeren is játszik, de sikere-
it gitárjátékának, a jazz-nek kö-
szönheti. Zoltán az utóbbi évek 

nagy felfedezettje.  Hatalmas 
technikai tudásának köszön-
hetően a magyar jazz és rock 
gitárverseny kétszeres abszolút 
győztese volt. 
A világjárvány miatt, néhány 
év kihagyás után, idén tízedik 
alkalommal szervezték meg 
a Nagykállói Tavaszi Tárlatot 
városunkban, amelyen ezúttal 
15 alkotó, 66 munkája került 
bemutatásra. A kiállítást Ruszki 
Gábor atya, a Keresztény Kultu-
rális Akadémia alelnöke nyitot-
ta meg és ajánlotta a közönség 
figyelmébe, ahol festményeket, 
különböző technikával készült 
grafikákat, fotókat, faragot al-
kotásokat, kisplasztikákat lát-
hattunk. A sokak által ismert 
nevek, műfajok és stílusok 
mellett ezúttal is bemutatkoz-

tak új, fiatal alkotók, hiszen a 
művészek, s az ő művészi telje-
sítményük is változik, sokszor 
függ a külső körülményektől, 
most pedig – a pandémia miatt 
- egy nagyon nehéz időszakon 
vagyunk túl.
Az 2022-es évi Nagykállói 
Tavaszi Tárlat alkotói voltak: 
Bandur Anna, Deák Gabriella, 
Forró László, Franczel János, 
Horváthné Székelyhidi Mag-
dolna, Hrubóczki Orsolya, 
Hrubóczkiné Krich Orsolya, 
Keresztúry Sándor, Nagy Tí-
mea, Oroszné dr. Nagy Ma-
tild, Szabó Tibor, Tordai János, 
Tordai Zoltán, Vassné Májer Er-
zsébet, Vonza Fanni Adrienn.

Köszönjük a Lipóti Pékség 
Nagykálló támogatását!

Létünk alapja az élővilág vál-
tozatosságának megőrzése – 
erre figyelmeztet a Föld napja 
(április 22.), melynek kiemelt 
témája maradt a biológiai sok-
féleség megőrzése. A Föld 
napja mára a legnagyobb ön-
szerveződő környezeti meg-
mozdulássá vált, amely mind-
annyiunk jövőjéről szól.
A Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda tagintézményeiben és 
a Pindur Palota Bölcsődében 
évek óta szép hagyomány, 
hogy április 22-én, a legki-
sebbek figyelmét is felhívják 

a környezetvédelem fontossá-
gára, amelyet „Egy gyermek, 
egy virágpalánta” címmel 

hirdetnek meg. Ezen a napon 
a gyerekek közösen ültetnek 
virágokat az intézmények ud-

varára, az ablakokat díszítő 
ládákba, kaspókba.
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BÓDI ISTVÁNNÉ 
(szül.: Rejzinger Ilona) 

66. születésnapodon
kívánunk neked sok szépet!

Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!

Szerető férjed, gyermekeid, unokáid

A gyermek nevetése  
az otthon fényessége!

KISS RÉKA
5. születésnapod alkalmából  

Anya és Apa szeretettel köszönt.
Nagyon szeretünk!

Festészet és irodalom  
kettős vonzásában

Dolgozzon 
otthonról!

Figurák összeállítása, csomagolások, 
egyebek elérhetőségei

Érdeklődni:
www.audiopresshungary.oldalunk.hu

(ügyfélszolgálat: 06-20-910 4517)

Nyári Napközis tábor
Nagykállói Ifjúsági Egyesület

Időpontok:
2022. 06.27-07.01

2022.07.18-22 Helyszín:
Nagykálló – Harangod

Hétfőtől-Péntekig: 
8:00-17:00-ig

Amit nyújtunk:
Napi 3x étkezés

Változatos programok
Kézműves foglalkozások

Kirándulás
Hétfőtől-Péntekig: 
8:00-17:00 óráig

Tábor díja
15000/hét

Információk:
Tel.:06304881069  

(Toldikné Barabás Zsuzsanna)
e-mail:  

nagykalloiifjusagiegyesulet@gmail.com
Facebook:  

Nagykállói Ifjúsági Egyesület

Testi, lelki, szellemi egészség karbantartása, 
jókedv, móka, kacagás

(Folytatás a 14. oldalról!)

A X. Nagykállói Tavaszi Tár-
latot Ruszki Gábor atya, a Ke-
resztény Kulturális Akadémia 
alelnöke nyitotta meg Bogdán Zoltán gitárvirtuóz

Alkotók egymást közt: Vassné Májer Erzsébet, Hrubóczkiné 
Krich Orsolya és  Hrubóczki Orsolya 

Költők, festők és az alkotások iránt érdeklődő közönség (Költők 
az első sorban: Mogyorósi László, Szilágyi Anita és Komróczkiné 
Piszár Éva)
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SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96.
06 42 262 010
GUMICSERÉRE BEJELENTKEZÉS: 

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019
a Viszokai Gumiszerviz telepén

Gyors beszereléssel, kiváló ár-értékaránnyal

értékesítés,
gumiszerelés,

javítás, tárolás

GUMIABRONCS

FŰTÉSRE HŰTÉSRE

TÖLTÉS JAVÍTÁS
GÉPJÁRMŰKLÍMA

ÉPÜLETKLÍMA

KÁLLAI KETTOS TÉR

NAGYKÁLLÓI GYEREKNAP
2022. MÁJUS 29. 

(VASÁRNAP)

AKKOR JÓ A VILÁG, 
HA JÓ BENNE 
GYEREKNEK LENNI!
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SIT és N
AGYOT!

CUKORÁGYÚ

VIDÁMPARK

KIRAKODÓVÁSÁR

- buborékshow

12.45

16.00

13.00-17.00

Csizmás kandúr - 
a Szivárvány Társulat bábeloadása

Pancsi bohóc - 
interaktív játékos foglalkozás

Vidám Manók 
Együttes - 
interaktív zenés,  
táncos musora

- lufihajtogatás

- arcfestés

- hajfonás

A re
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GYENES, a
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