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Véget ért a tanévKezdődhet az ökoturisztikai 
attrakció építése Harangodon

Mert nem lehet feledni,  
nem, soha,…

Útépítésre, felújításra  
használják fel a támogatást

Az észak-alföldi régióban 
egyedülálló Ökocentrum 
létesül hamarosan Nagy-
kállóban, a harangodi-
tározó mellett, ahol a megye 
természeti értékeit mutatják 
be a nagyközönség előtt.

A Nagykálló Hírmondóban 
pontosan három évvel ezelőtt 
írtunk arról, hogy a Kölcsey 
Televízió Műsorszolgáltató 
Nonprofit Kft. fejlesztési pro-
jektje keretében - Európai Uni-
ós támogatásból - egyedülálló 
fejlesztés megvalósítását ter-
vezi Nagykálló-Harangodon. 
Az eltelt időszak alatt elkészült 
a pályázat, benyújtásra került, 
elnyerte a hatóság támogatá-
sát, most pedig elkezdődhet 
annak megvalósítása.
Az elnyert támogatásból 
négy - a régióban egyedül-
álló - ökoturisztikai attrak-
ció kialakítása kezdődik 
Szabo lcs -Sza tmár-Bereg 

megye turisztikai szempont-
ból frekventált helyszínén: 
Nagykálló-Harangodon egyedi 
Ökocentrum létesül a megye 
természeti értékeit bemutatva; 
interaktív horgászati bemutató-
tér készül Leveleken; Kisvárdán 
turisztikai komplexum épül 
Natura Cinemaqua néven; va-
lamint Vásárosnaményban, a 
gergelyiugornyai Tisza-parton 
ökojátszóteret és pihenőponto-
kat alakítanak ki. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében megvaló-
suló projekt teljes költségve-
tése, 1,483 milliárd Ft, mely 
vissza nem térítendő támoga-
tás. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg 
– tájékoztatott Szakál-Kiss 
Csilla, az Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Fejlesztési Ügy-
nökség gazdasági vezetője. 

Folytatás az 5. oldalon!

A Nemzeti Összetartozás Nap-
ja és a trianoni békeszerződés 
aláírásának 102. évfordulója 
alkalmából tartottak megem-
lékezést Nagykállóban június 
4-én, amely gyásznap az igaz-
ságtalanság miatt és ünnep az 
összetartás okán.
Az esős idő a Szabadság tér-
ről a Városházára szorította 
az ünneplőket, ahol - a Him-
nusz közös eléneklése után 
- Fehérné Somogyi Tünde, 
a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázi-

um oktatója mondott emléke-
zőbeszédet.
- Az I. világháborút lezáró 
békekonferencián a győztes 
hatalmak diktáltak. A magyar 
békedelegáció képviselőinek 
legfőbb célja az lett volna, 
hogy etnikai, történeti, geo-
gráfiai és gazdasági érvekkel 
bebizonyítsák a történelmi 
Magyarország egységét és 
annak szükségességét. Az ér-
vekre többen felfigyeltek, de 
lényegi változások nem tör-
téntek.

Folytatás az 5. oldalon!

Év elején számolhattunk be 
arról, hogy - Európai Uniós 
támogatásból - Belügyminisz-
tériumi forrásból több mint 650 
millió forint érkezik térségünk-
be, amiből Nagykálló Város 
Önkormányzata 155 000 000 
forintot kap a ravatalozó felújí-
tására, a temető fejlesztésére, 
illetve útépítésre, -felújításra. 
A közelmúltban elkezdődtek a 
munkálatok, amelyeket a ka-
pott pályázati támogatásból va-
lósít meg az önkormányzat.
Akik a napokban a belvárosban 
közlekedtek, láthatták, hogy 
a Hunyadi utcán új szegély-
köveket építettek (igaz, több 
alkalommal Déva várához ha-
sonlóan: amit nappal a mun-
kások leraktak, éjszaka valaki, 
vagy valakik leromboltak, en-

nek ellenére sikerült kivitelez-
ni), majd új aszfaltburkolatot 
kapott a 313 méteres szakasz. 
Ezzel egyidőben Kiskállóban 
megépült a Kállay M. utcát a 
Balassi B. utcával összekötő 
hiányzó 132 m szakasz. A meg-
lévő út szélessége általánosan 3 
m, a kivitelezés során 4 méteres 
burkolatszélességet alakítottak 
ki, illetve kátyúztak és útpadkát 
építettek. Folytatás az 5. oldalon!

A 2021/2022-es tanévben júni-
us 15-én csengettek be utoljá-
ra az általános- és középisko-
lákban. A nagykállói gyerekek 
sokaságának is elérkezett a 
megérdemelt nyári szünet. A 
világhálón megjelent idézettel  

kívánunk szép nyarat minden 
iskolásnak: „Vigyázz magad-
ra! Aludj sokat! Keress kalan-
dokat! Ápold a barátságaidat! 
Csinálj hasznosat is! Ismerj 
meg új helyeket! Óvatos 
légy!”

Elkészültek a Hunyadi utca 
aszfaltozásával
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ÓVODAI BALLAGÁS 2022
BRUNSZVIK TERÉZ TAGÓVODA

Bóbita  csoport
Balázs Leila
Som András
Macsu Melissza
Tóth Hanna Bella

Pillangó csoport
Tulipán Réka
Biba Parícia
Bodovics Eszter
Kozma Bence Olivér
Kőhegyi Bence
Perge Nikolett
Gagna Marcell Zoltán

Huncutka csoport
Varga Diána
Tóth Dominik
Peti Maja Bori
Gyug Marcell
Orsó Maja Dorina
Szakos Zétény
Márton Bíborka Borbála

Csillagocska csoport
Marinka  Vilmos
Orosz Olivér
Polyák Panna
Koklács Boglárka

Süni csoport
Nyitrai Máté
Csonka Rubina
Horváth Virág Hanna
Hoksz Amira Anita

Százlábú csoport
Bódi Vanda
Balogh István
Veres Vince
Balogh Gergely Zsolt
Sós Hédi Szilvia
Balogh Hanna Jozefina
Nagy Dorina
Sajtos Ádám

Katica csoport
Fazekas Evelin Jázmin
Rostás Rubina Mária
Gyebrószki András
Rápolthy Mia
Kukucska Dorka
Szilágyi Sándor

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA

Nyuszi csoport: Vadász Levente, Donka Natasa, Andrejkó Zina, Far-
kas Lóránt, Székely Enikő, Berecz Hanna

Miki egér csoport: Nádasdi Zétény, Radiczki Dorina Kiara, 
Hankovszki Bence, Balogh Krisztián Győző, Magyar György, Toka 
Vince, Balogh Zsüliett Amira, Antony Marchetti
Maci csoport: Gyerák Milán, Harangozó Mira, Gellér Máté, Keczán 
Dorina Csenge, Gelsi Gergő, Lakatos Levente, Fejes Roland Levente, 
Varga Veronika Heléna

Manócska csoport: Pintye Bence, Vass Annaléna, Fehértói László, 
Markóczi Anna Szonja, Lakatos Noel, Tóth Léna, Hidasi Julianna, 
Tóth- Ferenczi Panka, Kicsák Attila Zalán

„Búcsúzunk az óvodától
Köszöntővel, énekkel,
De amit itt megtanultunk
Nem feledjük mégsem el.”
 (B. Radó Lili)
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Önkormányzati hírek

Időskorúak támogatása

Döntött a képviselő-testület a civil szervezetek Nagykálló Város Önkormány-
zatához benyújtott és a szakbizottságok által javasolt támogatásáról.

SPORT ALAP TÁMOGATÁSA

EGYESÜLET 
NEVE

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET ÁLTAL ELFOGA-
DOTT TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG

JOGCÍMEK

Asztalitenisz és 
Tömegsport Club 
Nagykálló

900 000 Ft 

Bérleti díjak, tornaterem bér-
lése. Nevezési díjak, tagdíjak, 
igazolások. Csapatbajnokság-
ok, egyéb versenyek költségei. 
Versenyrendezések költségei. 
Sporteszközök, felszerelések, 
beszerzése.

Nagykállói  
Napsugár  
Alapítvány

200 000 Ft

„Mozgás Öröme” játékos 
sportbemutató óvodai prog-
ram szervezésének támogatá-
sa. Mozgásfejlesztést segítő 
eszközök beszerzése.

Nagykállói Dragon 
Sport Egyesület 200 000 Ft Sportrendezvény szervezése. 

Terembérleti díj.

Nagykállói  
Röplabda  
Sportegyesület

700 000 Ft

Terembérleti díj. Utazási költ-
ségtérítés. Versenyrendezés, 
tagsági-, nevezési-, játékve-
zetői díjak. Sporteszközök, 
strandröplabda pálya tartozé-
kok beszerzése.

Sporthorgász 
Egyesület 300 000 Ft

Horgászversenyek szervezése. 
Halőrház festése, facsemeték 
ültetése, padok készítése.

Szabadidősport 
és Természetbarát 
Egyesület

300 000 Ft Tervezett túrák utazási költsé-
geinek támogatására.

Nagykállói  
Csillagösvény 
Íjász Egyesület

500 000 Ft Íjászverseny költségei.

Anima Core  
Súlyemelő  
Szabadidő és 
Tömegsport 
Egyesület

850 000 Ft Tagszervezeti, orvosi vizs-
gálatok díja. Versenyeztetés 
útiköltsége. Utánpótlás korú 
gyermekek házi versenyének 
rendezése.  Szakedzők megbí-
zási díja.

Anima Core  
Súlyemelő  
Szabadidő és 
Tömegsport 
Egyesület

650 000 Ft Sport- és szabadidős progra-
mok rendezése: Zumba havi 
1 alkalommal, diák sportnap, 
tollaslabda verseny asztalite-
nisz, futóverseny szervezése. 
Versenyplatformhoz szükséges 
anyagköltség. Szeptemberben 
„Bringa nap”, októberben er-
dei akadályfutás, decemberben 
évzáró sportnap megtartása.

Shotokan Karate-
Do Egyesület

1 000 000 Ft Terembérleti, nevezési díjak, 
utazási költségek.

Shotokan Karate-
Do Egyesület

1 000 000 Ft 2022. május 28-ai versenyren-
dezés költségei, versenyzők 
díjazása. Oklevelek, serlegek, 
bírók díjazása, terembérlet.

Tündök Egyesület 150 000 Ft Eszközbeszerzés.

KARITATÍV ALAP TÁMOGATÁSA

EGYESÜLET NEVE

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET ÁLTAL ELFOGA-
DOTT TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG

JOGCÍMEK

Nagykállói 
Görögkatolikus  
Egyházközség

250 000 Ft Gyermektábor étkezési 
költsége.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSA

EGYESÜLET NEVE

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET ÁLTAL ELFOGA-
DOTT TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG

JOGCÍMEK

Kállai Lakodalmas 
Egyesület 600 000 Ft

Hagyományos népi 
kultúra életben tartása. 
Zenekari költség, 
buszbérlés. Minősítő 
fesztiválra felkészülés, 
kellékek vásárlása.

NOE Családi Kör 
Egyesület 200 000 Ft

Anyák napi, Mikulás, 
karácsonyi ünnepségek 
szervezésének költsé-
gei. Utazási költség.

Őszi Napfény  
Nyugdíjas Egyesület 450 000 Ft

Utazási költségek 
(kirándulások, térségi, 
megyei rendezvények)

Kállai Kettős  
Közalapítvány 662 000 Ft

Hajdúböszörmény 
Megyei Fórum, viselet 
költsége.

Tűzrózsa Egyesület 300 000 Ft Roma kulturális rendez-
vény.

Rózsafa Művészeti 
Egyesület 350 000 Ft

III. Rózsafa Citerás 
Népzenei Tábor szállás, 
étkezés költsége.

Cantarella Kórus 406 000 Ft Utazás, szállás költség. 
Nevezési díj.

Nagykálló-Metzingen 
Baráti Kör Egyesület 400 000 Ft

Testvérvárosi találkozó 
szervezése Nagykálló 
Város programján. 
Ellátás, szállás, aján-
déktárgyak költsége.

Nagykállói  
Népművészeti  
Egyesület

630 000 Ft

Bemutatók, oktatás 
tartásához anyagkölt-
ség. Meghívott előadók 
tiszteletdíja. Utazási 
költség. Kiállítások 
rendezése.

Nagykállói Múltunk és 
Jelenünk Egyesület 400 000 Ft

Táncház sorozat. 
Múzeumpedagógiai 
programok.

KÖZBIZTONSÁGI ALAP TÁMOGATÁSA

EGYESÜLET NEVE

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET ÁLTAL ELFOGA-
DOTT TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG

JOGCÍMEK

Nagykállói  
Polgárőrség  900 000 Ft

Üzemanyag, működési 
költségek. Elhasználó-
dott technikai eszközök 
cseréje, új beszerzése.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÁRATLAN ÖNERŐ ALAP

EGYESÜLET NEVE

KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET ÁLTAL ELFOGA-
DOTT TÁMOGATÁSI 

ÖSSZEG

JOGCÍMEK

Nagykállói Városvédő 
Egyesület 380 000 Ft

Közösségi Kert helyre-
állítása a Korányi úti la-
kótelep környezetében. 
Faültetési akció

Nagykálló Város Önkormányzatának 
pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló helyi rendelete 
szerint időskorúak támogatásában ré-
szesülhetnek azok a személyek, akik a 
tárgyévben a 62. életévüket betöltötték, 
illetve betöltik és a családjukban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének négyszeresét, 
azaz 114.000.- forintot. A támogatásra 
vonatkozó kérelmek benyújtására nyit-
va álló határidő 2022. május 01. napjá-

tól 2022. november 30. napjáig tart. Az 
időskorúak támogatása egy naptári év-
ben maximum két alkalommal igényel-
hető, de a két igénylés között legalább 
60 napnak el kell telnie.
Az igénylő lap a Polgármesteri Hiva-
talban (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 
biztosító felőli bejáratnál) átvehető.
Csatolandó:  - az egy háztartásban élő 
személyek utolsó havi jövedelem iga-
zolása - zöld nyugdíjösszesítő másolata 
- lakcímkártya - TAJ szám - folyószám-
la szám.
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Kitüntető díjak odaítélése
Nagykálló Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete felhívás tesz közzé 
a városi kitüntető díjak 
odaítélésével és adományo-
zásával kapcsolatban. 

- Ámos Imre-díj adományoz-
ható azoknak a személyeknek 
és közösségeknek, akik a város 
kulturális, művészeti életében, 
népművészeti hagyományai-
nak ápolásában hosszú időn át 
kiemelkedő munkát végeztek 
vagy jelentős művészi alko-
tással járultak hozzá a város 
hírnevének öregbítéséhez, 
illetőleg művészi alkotásuk 
általános elismerést vívott ki 
a művészeti életben a műértő 
közösség körében.

- Szilágyi István-díj adomá-
nyozható azoknak a szemé-
lyeknek és közösségeknek, 
akik kiemelkedő eredményt 
értek el az óvodai, iskolai ok-
tató-nevelő munkában, magas 

fokú pedagógiai és szakmai 
felkészültségük alapján élen 
járnak  a hatékony pedagógiai 
módszerek kidolgozásában és 
alkalmazásában.

- Korányi Frigyes-díj ado-
mányozható a város egész-
ségügyi és szociális ellátása 
érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet kifejtő orvosnak, 
gyógyszerésznek, ápoló és 
kisegítő személyzetnek, szo-
ciális intézetben dolgozónak, 
valamint példaértékű munkát 
végző közösségnek, karitatív 
szervezetnek.

- Nagykálló Városért-díj ado-
mányozható azon személyek 
vagy csoportok részére, akik a 
város közéletében  kiemelkedő 
munkát végeztek, tevékenysé-
gükkel elismerést vívtak ki a 
lakosok vagy a szolgáltatást 
igénybe vevők körében. Akik 
anyagi hozzájárulással vagy 
tevékenységük eredménye 

révén történő hozzájárulással 
kiemelkedő módon támogat-
ják Nagykálló Város lakosait, 
rendezvényeit, a város fejlő-
dését.

- Nagykálló Város Díszpolgá-
ra cím adományozható annak 
a személynek, aki valamely 
kiemelkedően jelentős mun-
kájával, vagy egész életmű-
vével a városon belül, vagy 
pedig azon kívül olyan általá-
nos elismerést szerzett, amely 
hozzájárult a város jó hírne-
vének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatar-
tását köztisztelet övezi. A cím 
minden páros évben egy jelölt 
részére kerülhet átadásra bele-
értve a posztumusz kitüntetés 
adományozását is.

Amennyiben ismer környeze-
tében olyan nagykállói lakost, 
aki Ön szerint alkalmas és 
méltó lehet a kitüntető szak-
mai elismerés valamelyikére, 

kérjük tegyen javaslatot az il-
lető személyére.
A városi kitüntető díj adomá-
nyozására javaslatot tehet: a 
polgármester, a képviselők, 
a bizottságok tagjai, továbbá 
nagykállói szakmai és civil 
szervezetek, egyesületek, in-
tézmények, illetve - legalább 
- 10 nagykállói állandó lakó-
hellyel rendelkező lakos.

A javaslatokat postai úton, 
vagy személyesen Nagykálló 
Város polgármesterének kell 
benyújtani. Az illetékes bi-
zottság véleményezése után a 
polgármester a képviselő-tes-
tület elé terjeszti a javaslatot, 
amely minősített többséggel 
dönt a díj odaítéléséről. 
A díjak átadására az Állam-
alapítás ünnepe alkalmából, 
augusztus 20-án megrende-
zésre kerülő programon kerül 
sor.

Horváth Tibor
polgármester

FELADATKÖRE: 
a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása. 

MUNKAKÖRÉBE TARTOZÓ LÉNYEGES 
FELADATOK: 
•  a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, 

a belső szabályzatok, a vonatkozó rendeletek 
betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony 
működtetése;

•  a temetkezési feladatok megszervezése, temető 
üzemeltetése;

•  a strand üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
megszervezése; 

•  a társaság képviselete harmadik személlyel szem-
ben, illetve bíróság és más hatóság előtt; 

•  a társaság alkalmazottai tekintetében a munkálta-
tói jogok gyakorlása.

A VEZETŐI MEgbíZÁS IDŐTARTAMA: 
2022. augusztus 01. napjától –2027. július 31.
A próbaidőt 3 hónapban határozzák meg, melynek 
időtartama 2022. augusztus 01-től 2022. október 
31-ig tart.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
•  Középfokú képesítés, 

•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
•  Büntetlen előélet

PÁLYÁZAT ELbíRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT 
jELENT: ügyvezetői tapasztalat vagy temetke-
zési szolgáltató szakképesítés megléte.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYújTAN-
DÓ IRATOK:
•  Részletes szakmai önéletrajz,
•  Közjegyző által hitelesített iskolai végzettséget 

igazoló okiratok másolata,
•  Szakmai vezetési program,
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolat-

ban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés 
megtartását,

•  Nyilatkozat a felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek meglétéről,

•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselek-
vőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt.

A PÁLYÁZAT BENYújTÁSI HATÁRIDE-
jE: 2022. július 11.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓD-
jA: A képviselő-testület a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát követő ülésen bírálja el a 
pályázatokat.

BÉREZÉS: bruttó 400.000,- Ft/hó
EGYÉB jUTTATÁS: 
céges előfizetéses mobiltelefon használata.

A PÁLYÁZAT BENYújTÁSÁNAK MÓD-
jA: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak 
a Nagykálló Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete címére történő megküldésével (4320 
Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a következő hivatkozási számot: 
Kp/816/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: ügyvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Bereczki Mária jegyző ad, a 42/263-101-es 
telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pá-
lyáztatás folyamatát eredménytelennek nyilvánít-
hassa.

Á L L Á S A j Á N L A T
Nagykálló Város Önkormányzata (4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám), mint  

a TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) alapítója
pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.)

ügYVEZETŐ
munkakörének betöltésére.
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Kezdődhet az 
ökoturisztikai attrakció 

építése Harangodon
Folytatás az 1. oldalról!

Harangodon már folyamat-
ban van a tereprendezés, 
így rövidesen elkezdődhet 
a látogatóközpont kivitele-
zése is, melynek építésekor 
jellemzően környezetbarát 
alapanyagok kerülnek fel-
használásra.
Szakál-Kiss Csilla elmond-
ta, hogy a célkitűzés egy 
interaktív kiállítótér meg-
valósítása, élményközpontú 
parkosítás, rekreációs, szó-
rakoztatási és oktatási, isme-
retterjesztő látogatóközpont 
létesítése, előadótérrel.
A régióban egyedülálló, öko-
lógiai szemlélettel tervezett 
épületben - alapvetően gye-
rekcsoportokat és családokat 
célzó - interaktív attrakció a 
megyei természeti értékek 
bemutatására lesz alkalmas, 
melyek közül sok különösen 
védett. A rendhagyó techni-
kai megoldások által hiteles 
természetközeli élményben 

lehet része a látogatónak, 
minden évszakban.
A projekt három szakmai 
szervezet konzorciumi együtt-
működésében valósul meg. A 
konzorcium vezetője – a pro-
jektgazda – az SZSZBMFÜ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési 
és Környezetgazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit Kft., 
konzorciumi partnerei az Al-
kossunk Várost Alapítvány és 
a Kölcsey Televízió Műsor-
szolgáltató Nonprofit Kft.
A Nagykálló-Harangod 
Ökocentrum és látogatóköz-
pont I. üteme a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Programból valósul meg 
(azonosítószáma TOP-1.2.1-
16-SB1-2017-00005). Ked-
vezményezett: a Kölcsey 
Televízió Műsorszolgáltató 
Nonprofit Kft. A kivitelezés 
költsége (nettó) 376 558 000 
Ft, a beruházás megvalósulá-
sa 2023 nyarára várható.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,…

Útépítésre, felújításra  
használják fel a támogatást

Folytatás az 1. oldalról!
A trianoni békeszerződést a 
magyar társadalom égbekiáltó 
igazságtalanságként fogta fel. 
Június 4-én, az okmány aláírásá-
nak napján, szóltak a harangok, 
az üzletek és az iskolák zárva 
maradtak, a napilapok gyász-
kerettel jelentek meg – mondta 
az esemény szónoka, majd a 
történelmi Magyarország vesz-
teségeiről számadatokat sorolt: 
A szerződés értelmében Ma-

gyarország 
területe a 
k o r á b b i  
282 000 
k m - r ő l  
93 000 km-
re csökkent. 
A 21 mil-
lióból 7,6 
millió lakos 
maradt a 
trianoni ha-

tárokon belül – sorolta Fehérné 
Somogyi Tünde.
Az elcsatolt területeken az új 
rezsim megbízhatatlannak tar-
totta a korábbi, többnyire ma-
gyar nemzetiségű értelmiségi, 
hivatalnoki réteget és sokukat 
elbocsátotta, nagy részük az 
1920-as években Magyaror-

szágra települt át. A vasúton me-
nekülő családok az anyagiak és 
a lakáshiány miatt rendszerint a 
nagyvárosok, elsősorban Buda-
pest pályaudvarain vasúti mar-
havagonokban éltek. Magyarok, 
akik menekültek voltak Ma-
gyarországon – mondta a Budai 
Nagy Antal Technikum és Szak-
gimnázium oktatója, majd be-
szélt arról, hogy Nagykállóba is 
érkeztek menekültek. A Trianon 
100 kutatócsoport honlapján 2 
főt nevesítenek. A Munkácsról 
érkezett Újváry Gyula gimnázi-
umi tanár az akkori Nagykállói 
Magyar Királyi Állami Főgim-
názium tanára lett – tett hozzá 
Fehérné Somogyi Tünde.
A történelmi visszatekintés 
után Berecz Anna, az MSzC 
Budai Nagy Antal Technikum 
és Szakgimnázium 10. D osz-
tályos tanulója Juhász Gyula 
Trianon című versét mondta el, 

majd a Városi Daloskör tagjai 
– Harsányi Gézáné vezetésével 
– zenei összeállítással közremű-
ködtek az eseményen.
A megemlékezést követően a 
jelenlévők a Szabadság térre, a 
2021-ben felavatott Trianon em-
lékoszlophoz vonultak át, ahol 
elhelyezték a megemlékezés 
virágait.

Horváth Tibor polgármester és 
Oroszné dr. Nagy Matild képvi-
selőasszony koszorúz

A Trianon emlékoszlopnál dr. 
Simon Miklós országgyűlési 
képviselő is elhelyezte koszorú-
ját

Fehérné Somogyi 
Tünde

-Az említett utak karbantartását az 
önkormányzat folyamatosan végzi, 
azonban a keletkező hibák kijavítá-
sa (kátyúzása) egyre kevésbé felelt 
meg az úthasználók, a forgalom 
igényeinek. A belvárosban a 35-40 
éves, kb. 20 cm vastagságú zúzott 
alapon lévő aszfaltburkolat állapo-
ta az utóbbi években folyamatosan 
leromlott, ezért indokolttá vált an-
nak felújítása. Az aszfaltozás előtt 
az úton lévő közművek aknáinak és 
szerelvényeinek szintbe emelése is 
megtörtént, illetve a szegélykőépí-
tés és padkastabilizálás – tájékozta-
tott Horváth Tibor, Nagykálló pol-
gármestere.- A 155 millió forintos 
támogatás jelentős részét a temető 
felújítására fordítjuk majd. A sír-
kertben hamarosan elkezdődik a ra-

vatalozó teljeskörű rekonstrukciója. 
Ez azt jelenti, hogy elvégezzük az 
épület tetőhéjazatának és a nyílás-
záróknak a cseréjét, külső festését. 
Öltöző és mosdó kerül kialakításra, 
továbbá a szertartási hely burkolása 
és festése, új függönysín rendszer 
kialakítása. A ravatalozó előtti te-
rület térburkolása, valamint fedett 
terasz kiépítése is megvalósul. A 
temetőben új urnafalat alakítunk 
ki és új bútorzatot (padokat) he-
lyezünk ki. A támogatási összegből 
elkészül a kerítés hiányzó szakasza, 
térfigyelő rendszer kerül kiépítésre, 
illetve a meglévő belső utak felújí-
tása.
A sírkertben a felújítási munkálatok 
várhatóan 2022. december végére 
befejeződnek.

A Kállay M. u. és a balassi b. u. között megépült az átvezető út
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Rangos megyei kitüntetést kaptak 
Idén Pócspetri adott otthont a Megye-
napi ünnepségnek, amelynek kere-
tében adták át a Szabolcs-Szatmár-
bereg Megyei Közgyűlés rangos 
elismeréseit.

A május 22-én tartott ünnepi eseményen 
jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési 

képviselő, Seszták Oszkár, a Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Tamás György, Pócspetri 
polgármestere, dr. Veres András győri me-
gyéspüspök, Pócspetri szülötte és dr. Nagy 
István agrárminiszter; Nagykálló Városát 
Horváth Tibor polgármester képviselte. 
Az emlékező és köszöntő beszédek, 
valamint ünnepi műsor után a Megyei 

Közgyűlés rangos kitüntetései is gazdára 
találtak. 
Idén 12 személyt részesítettek elismerés-
ben, külön büszkeség számunkra, hogy 
közülük ketten Nagykálló hírnevét öreg-
bítették: Félegyházi Józsefné Kölcsey 
Ferenc-díjat, Popovics József Kovács 
József-díjat vehetett át.

A megye kulturális életében 
kifejtett kimagasló tevékeny-
sége elismeréseként „Köl-
csey Ferenc” kitüntető díjat 
adományoztak Félegyházi 
józsefné nyugdíjas pedagó-
gus, csipkekészítő részére.

Félegyházi Józsefné Anikónak 
két hobbija van. Az egyik a 
bélyeggyűjtés, a másik a csip-
keverés. Már kisiskolásként 
gyűjtötte a bélyegeket, de kö-
zépiskolás korában ez abba-
maradt, majd 1998-ban kezdte 
újra nagy lendülettel. Ezzel a 
hobbival  az iskolás gyerekeket 
is megfertőzte és sokan közü-
lük is bélyeggyűjtőkké váltak. 
1998-ban hozta létre az iskolá-
ban a „Bélyegbarát Nagykálló” 
ifjúsági bélyegkört. 2002-ben 
„Az év legjobb ifjúsági bélyeg-
köre” címet nyerték el.
A csipkeverés már rég elvará-
zsolta, de csak 2002 novem-
berében nyílt lehetősége, hogy 
Nyíregyházán kipróbálja. Az 
első alkalom után érezte, hogy 

ezt nem fogja abbahagyni. 
Ezután olyan csipkés rendez-
vényekre járt, ahol tovább 
képezhette magát. Tudatosan 
készült arra, hogy ha nyug-
díjba megy, legyen egy olyan 
elfoglaltsága, amit szeret és 
örömmel tölti el.
Az általános iskolában 2003-
ban a gyerekeknek, a Mű-
velődési Központban pedig 
2004-től a felnőtteknek indított 
csipkeverőkört. 15 éve a Téka 
Népművészeti Tábor is felvette 
foglalkozásai sorába a csipke-
verés oktatását. 2004 óta tagja a 
Magyar Csipkekészítők Egye-
sületének, ahol 2006-ban a ve-
zetőség tagjává választották.
A csipkecsodák készítőinek 
nemzetközi csipkés találkozót, 
konferenciát szervez kétévente 
Nagykállóban. 2005-ben volt 
az első, 2021-ben pedig már a 
kilencedikre került sor. 
Küldetésének azt tartja, hogy 
Nagykálló a jövőben ne csak 
a tánc, de a csipke városa is le-
gyen.

A megye sportéletében kifej-
tett eredményes tevékenysé-
ge elismeréseként „Kovács 
József” kitüntető díjat ado-
mányoztak Popovics józsef-
nek, a Nagykállói Röplabda 
Sportegyesület elnökének.

Popovics József az Ungvári Ál-
lami Egyetemen szerzett mate-
matika szakos diplomát, majd 
tanárként helyezkedett el. Fele-
ségével, dr. Popovics Zita pszi-
chiáterrel és két gyermekükkel 
a 90-es évek elején költöztek 
Magyarországra. 1994-ben a 
nyírbátori Éltes Mátyás Általá-
nos Iskolában helyezkedett el, 
ahol nevelő, majd matematika 
szakos tanárként tanulásban 
akadályozott tanulók nevelését 
és oktatását vállalta.
A Debreceni Egyetemen 2003-
ban mentálhigiénés szakember 
képesítést szerzett. Nyírbátor-
ban 2006-ban alakította meg 
az Éltes Diáksport Egyesületet. 
Kiemelkedően jó eredményeket 
értek el röplabdában és kosár-
labdában. A tanulásban akadá-
lyozott tanulók válogatottjának 
meghatározó játékosait több 
éven át ők adták. Kosárlabdá-
zóikkal két alkalommal Európa 
Bajnokságon is részt vettek. 
Nyírbátorban 2003-tól szervez-
te a Tavaszköszöntő Nemzetkö-
zi Röplabda Tornát, amely 10 
éven át a legnagyobb integrált 
verseny volt Magyarországon. 

2006-tól a Magyar Parasport 
Szövetség elnökségi tagja. A 
szövetség röplabdaszakágának 
vezetőjeként szervezte az or-
szágban a mentálisan sérült 
emberek sportolását, szabad-
idejük tartalmas eltöltését. A 
fogyatékkal élő sportolók ré-
szére a strandröplabdázásban is 
kialakították saját versenyrend-
szerüket. A magyar csapat tag-
jaként vezette a Global Games 
Világjátékokon az asztalitenisz 
válogatottat.
2013-ig koordinálta a hallás-
sérült röplabdázó sportolók 
tevékenységét. Szövetségi ka-
pitányként vezette a Magyar 
Hallássérült női válogatottat 
a Siketet 2. Röplabda VB-jén 
Szófiában, ahol 8. helyezést 
értek el.
Nyírbátorban 1996-tól tartott 
edzéseket röplabda csapatának, 
amely háromszor országos baj-
nok címet szerzett.
A Nagykállói Röplabda Sport-
egyesület (NARE) 2010-ben 
alakult meg, ennek 10 éve az 
elnöke. Megyénkben a NARE 
most a sportág legnagyobb 
amatőr egyesülete. Széleskörű 
kapcsolatrendszerüknek kö-
szönhetően 5 országból több 
mint 40 egyesülettel, csapattal 
van kapcsolatuk. Évente 5-6 te-
rem- és strandröplabda versenyt 
rendeznek, emellett gyakran 
külföldi csapatok meghívásá-
nak tesznek eleget.

CSIPKÉS SZAKMAI ELISMERÉSEI:
2009. a Nagykanizsán rendezett VIII. Országos Népművészeti Kiállításon 
csipkeverés kategóriában I. helyezést ért el.
2010. Békéscsabán a XII. Országos Textiles Konferencián I. díjat szerzett.
2011. Nagykálló Ámos Imre-díj.
2013. Király Zsiga-díj 
2016. Kiskunhalason II. díj.
2016. Népi iparművész cím.
2006. a Magyar Csipkekészítők Egyesületének vezetőségi tagja.
Az országos csipke szakmai bizottság tagja.
12 éve a Nagykállói Népművészeti Egyesület elnöke.
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Kitáncolták Nagykálló májusfáját

„Példa vagy”

Már hagyomány, hogy vá-
rosunk májusfáját pünkösd 
után kitáncoljuk a Kállai 
Kettős Közalapítvány 
fenntartásában műküdő 
TánciKálló, Pöttöm és a 
Mini Tánccsoport kis tánco-
saival, szüleikkel, nagyszü-
leikkel. 

Június 8-án 17 órától a Ba-
kos zenekar jóvoltából élő 
népzenétől volt hangos 
Nagykálló főtere. A város 
májusfáját a gyerekek, szü-
leik, nagyszüleik énekelve 
körbetáncolták Márton Attila 

kiváló néptáncpedagógus ve-
zetésével. A táncház zárása-
ként a Bakos zenekar húrjain 
felcsendültek a Kállai Kettős 
néptáncballadánk dallamai, 
ami alatt minden résztvevő 
vett egy-egy szalagot emlékbe 
a fáról. Ezzel búcsúztunk el az 
ide májusfától.
Köszönjük Nagykálló Város 
Önkormányzata Képviselő-
testületének, az Oktatási és 
Kulturális Bizottságnak, hogy 
segítették a rendezvény meg-
tartását, a táncházsorozat meg-
valósulásához adott támogatá-
sukkal.

Köszönet illeti azokat is, akik 
támogatják munkánkat, hogy 
újra felépítsük, kiépítsük 

Nagykálló hajdan méltán híres 
„néptáncostársadalmát!”

Márton Lászlóné

A néphagyomány szerint: a májusfa kitáncolásakor közös mulat-
sággal búcsúztatják a tavaszt

bagdy Emőke szerint: a pedagógus olyan isteni szikrake-
reső szakember, aki a szakértelmét arra használja, hogy 
megtalálja a gyerekben az erősséget, és ehhez a személyisé-
gét használja munkaeszközként.

Talán az egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb hivatás az 
övék, hiszen hosszú éveket, sőt, évtizedeket kell várniuk arra, 
hogy beérjen munkájuk gyümölcse, s visszaigazolódjon an-

nak eredményessége. A pedagógusokat minden év júniusának 
első vasárnapján köszöntjük. 
Ebből az alkalomból az ország legtöbb településén szakembere-
ket díjaztak. Nagykállóban két kiváló pedagógus – Széplakiné 
Szőke Éva és Szabóné Lipkovics Ildikó – vehetett át rangos 
elismerést kiemelkedő munkájáért, elkötelezettségéért. Azokat 
díjazták, akik a gyermekek nevelésének, élményszerű oktatá-
sának irányában tettek lépéseket, erőfeszítéseket.

Kimagasló szakmai tevékeny-
ségének, gyermekekért végzett 
lelkiismere-
tes munká-
jának elis-
meréseként 
Pedagógus 
Szo lgá l a t i 
Emlékérem-
mel tün-
tették ki 
Széplakiné 
Szőke Éva 
óvodapedagógust. A kitün-
tetést 40 éves lelkiismeretes, 
színvonalas óvodapedagógusi 

munkásságának elismerése-
ként, a szülői munkaközösség 

k e z d e m é -
nyezésére , 
az emberi 
erőforrások 
minisztere, 
dr. Kásler 
Miklós ado-
m á n y o z t a 
részére. A 
k i m a g a s l ó 
szakmai dí-

jat - legnagyobb értéke - óvo-
dai csoportja gyermekinek kö-
rében vehette át.

Pedagógusnap alkalmából 
Pintér Sándor belügyminiszter 
kiemelkedő szak-
mai tevékenysége 
elismeréséül fest-
mény emléktár-
gyat adományozott 
Szabóné Lipkovics 
Ildikónak, a MSzC 
Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázium 
igazgatójának.
A díjátadáson méltatásakor 
elhangzott: igazgatónő elkö-
telezettsége a rendészeti pá-

lyára történő felkészítésben, 
a pályaorientációs törekvések 

kiemelt támogatása, 
valamint a Magyar 
Rendőrséggel való 
eredményes munka-
kapcsolat és együtt-
működés, amely a 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyében 

működő rendészet és közszol-
gálat ágazati képzést folytató 
tanintézetek közül kiemelkedik 
és méltán állítható követendő 
példaként.
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2022. június 10-12-én zajlott 
a gyermek Néptáncosok XV. 
Szólótánc Fesztiválja Szarva-
son. A táncos seregszemlén 
közel ezer gyermek, többszáz 
produkcióval mérette meg 
magát. Köztük volt egy 
nagykállói néptáncos, a 13 
éves Tóth Luca, aki előadá-
sával Országos Pántlikás 
címet nyert és a párok verse-
nyében a Legkiemelkedőbb 
Páros produkció különdíj-
ban részesült párjával.

A gyermek néptáncosok orszá-
gos versenye 1989-ben indult 
útjára, és azóta is a szakma 
egyik legnagyobb becsben tar-
tott eseménye. Célja, hogy fó-
rumot teremtsen a legkiválóbb 
gyermeknéptáncos-előadóknak 
és segítse az évszázadok alatt 
kikristályosodott magyar 
néptánckincs továbbörökítését 
és hagyományához hű megőr-
zését. 
A nagykállói Tóth Luca hét éve, 
óvodás kora óta táncol. Kezdet-
ben a Kállai Kettős Gyermek- 
és Ifjúsági Néptánccsoportban, 
két éve pedig - a Nagykállóban 
is sokak által ismert Antal Dóra 
és Antal Roland vezette - nyír-

egyházi Tánctanodában. Az 
egyesület három tagja vett részt 
a szarvasi táncos seregszemlén, 
egy szólista pár és egy szólista 
fiú jutott be a legjobbak közé.
-A versenyen két táncot kel-
lett bemutatni. A kötelező egy 
hazai táncanyagból választott 
két perces improvizáció, egy 
tirpáktánc volt, a szabadon vá-
lasztott pedig a Kárpát-meden-
ce magyarságának táncanyaga, 
egy bukovinai, amit Antal Anna 
Eszterrel mutattunk be – meséli 
Luca.  
A lányok produkciója elnyerte 
a héttagú szakmai zsűri tetszé-
sét és Országos Pántlikás tán-
cos címmel jutalmazták őket, 
amely díj a gyerektáncosok leg-
rangosabb elismerése. Az indu-
ló 33 táncos párok versenyében 
Tóth Luca és Antal Anna Esz-
ter kettőse a legkiemelkedőbb 
páros produkció különdíjat is 
elnyerte, az egyesület harmadik 
tagja, Kácsor Balázs Országos 
Bokrétás címet szerzett, míg 
Antal Dóra és Antal Roland - a 
Tánctanoda művészeti vezetői 
- pedagógiai munkájukért kü-
löndíjban részesültek. A fesz-
tivál legjobb 20 produkciója 
emellett különleges díjazásban 

részesült a versenyen. A legki-
emelkedőbb táncosok – köztük 
Luca, Anna és Balázs - 2022. 
augusztus 4-7-ig Mérában, a 
World Music Fesztiválra kap-
tak részvételi lehetőséget, egy 
erdélyi kirándulással egybeköt-
ve.
A héttagú szakmai zsűri el-
mondása szerint az idei döntő-
ben ilyen színvonalas és ennyi 
tehetséges táncos még nem 
mutatkozott be a verseny fenn-
állása óta. 
-Nem is akartam elhinni, hogy 
megkaptam ezt a díjat. Nagyon 
örültem, hogy a párosok ver-
senyében, korcsoportunkban a 

legfiatalabb indulóként, a mi 
produkciónk nyerte el a zsűri 
tetszését – értékelte a feszti-
vált Luca, aki nyáron sem tart 
szünetet. A napokban a Tánc-
tanodával Sátoraljaújhelyen 
ötnapos táborban vett részt, 
majd a családi nyaralás és a 
tanoda Nagyálló-Harangodon 
szervezett tánctábora után a ki-
hagyhatatlan Téka Népművé-
szeti Tábor következik minden 
izgalmával, varázslatával, és 
nem csak a táncos lány, hanem 
szülei számára is. 
-A nyár sem telhet el (nép)tánc 
nélkül, mert tánc, mindig van! 
– jelenti ki Luca. – A táncnak 
központi helye van az életem-
ben. Nagyon szeretem, mert 
felszabadít, magával ragad, 
s minden érzésemet kitudom 
vele fejezni, azzal együtt, hogy 
egy nagyon jó közösség tagja 
lehetek.
Luca a Nagykállói Általános 
Iskola hetedikes tanulója (szep-
tembertől), hetente két napot 
jár próbára, Nyíregyházára, de 
a néptánc mellett egyéb elfog-
laltsága is van: citerázik, sport-
gimnasztikázik, de azt mondja, 
hogy amit szeret csinálni, arra 
mindig szakít időt.

Tóth Luca Országos Pántlikás címet kapott

„Tánc közben nincsenek rossz gondolatok csak 
mosoly, ritmus, boldogság!”

Tóth Luca és Antal Anna Eszter 
a verseny legkiemelkedőbb pá-
rosa volt

Egy csodás időszak kez-
dődött el a TánciKálló 
Néptánccsoport életében. 
Május 28-án a megren-
dezésre kerülő X. Hajdú-
böszörményi Gyermek és 
Ifjúsági Néptáncfesztiválon a 
TánciKálló Tánccsoportunk 
kiváló eredményt ért el. 

Az országosan is elismert szak-
mai zsűri Busai Norbert, Busai 
Zsuzsanna és Farkas Tamás 
Arany Minősítésre értékelte a 
csoportot, s a kiváló eredmény 
mellett koreográfiai különdíj-
ban részesítette a két csoport-
vezetőt, Márton Juliannát és 
Márton Attilát a koreográfia 

alkotásáért. Nagy mérföldkő 
ez a Kállai Kettős Közalapít-
vány fenntartásában elindított 
iskoláskorú TánciKálló Tánc-
csoport életében, hisz’ a 2020 
októberében beindult csoport, 

igazán 2021 májusában tudta 
elkezdeni az érdemi munkát, 
ennek ellenére szépen mutat-
kozott be a zsűri előtt. 
A hajdúböszörményi néptánc-
fesztiválon nagy múltú, kiváló 

együttesek utánpótlás csoport-
jai vettek részt mellettünk. 
Hálával a szívünkben tele sze-
retettel, nagy boldogsággal, 
s persze sikítással fogadtuk, 
amikor Farkas Tamás közölte, 
hogy a nagykállói TánciKálló 
Tánccsoport Arany Minősítést 
kapott. Ugyanígy örültünk a 
különdíjnak is.
Nagy öröm ez, hisz’ kiléptünk 
városunk határain kívülre, meg-
mutattuk a szakmának, hogy 
újra felálltunk mi kállóiak, újra 
elkezdődött „valami jó”, amely 
munkához kitartás türelem, sze-
retet, elhivatottság és munka-
munka kell.

Márton Lászlóné

A TánciKálló Tánccsoport kiváló eredményt ért el
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Élményeket, tapasztalatokat szereztek 
a Budaisok Lengyelországban

Az Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimná-
zium diákjai az Erasmus+ 
programnak köszönhetően 
(2020-1-HU01-KA102-
078232) év elején szakmai 
gyakorlaton vettek részt  
Lengyelországban.

- 2020 májusában nyertük meg 
azt a pályázatot, amelynek ke-
retében 15 tanuló, 3 különböző 
ágazatban vehetett részt szak-
mai gyakorlaton Wroclaw-
ban, Lengyelország negye-
dik legnagyobb városában. 
A világjárvány miatt sajnos 
várnunk kellett a megvalósí-
tásra, de ez év február-
jában megkezdtük 
az előkészületeket 
– mondta Felföl-
di Ilona, a Bu-
dai Nagy Antal 
Technikum és 
Szakgimnázium 
tanára, aki kísérő-
tanárként vett részt a 
programban. - A projekt mun-
kanyelve angol volt, ami azt 
jelentette, hogy a diákok olyan 
munkahelyekre kerültek, ahol 
a nyelvi kapcsolattartásra csak 
az idegen nyelv használata 
által volt lehetőség. A mun-
kahelyeken a tanulók munká-
ját helyi mentorok segítették, 
intézményünk oktatói pedig 
kísérőtanárként támogatták 

őket a mindennapokban. A 
program elsődleges célja a 
szakmai tapasztalatszerzés, az 
idegennyelvi kompetenciák, 

társas és szociális kap-
csolatok fejlesztése 

volt, más orszá-
gok kultúrájának, 
hagyományainak 
m e g i s m e r é s e , 
olyan személyes 

tulajdonságok fej-
lesztése, mint az el-

fogadás, nyitottság, ki-
tartás – sorolta a tanárnő. 
Felföldi Ilona hozzátette, hogy 
a Budai Nagy Antal Techni-
kum és Szakgimnáziumban 
az idei pályázat a harmadik 
megvalósított külföldi mobili-
tásaik sorában. Ezúttal újdon-
ság volt, hogy egyszerre több 
szakma tanulói vettek részt a 
programban: 9 pedagógia ta-
gozatos lány, akik angol nyel-

vű magánóvodákban dolgoz-
tak, 3 közgazdaságtant tanuló 
diák, akik egy európai uniós 
pályázatokkal, valamint be-
fektetési tanácsadással foglal-
kozó cégnél helyezkedtek el, 
valamint 3 turisztika tagozatos 
tanuló turisztikai információs 
irodában és egy ötcsillagos 
szállodában végezték gyakor-
latukat. 
A diákok a munkaidőn kívül 
számos szabadidős tevékeny-
ségben vettek részt, például 
angol nyelvű idegenvezetővel 
felfedezték a várost, része-
sei voltak – többek között - a 
Múzeumok Éjszakája prog-
ramsorozatnak, felkeresték a 
Go Jump trambulinparkot, a 
Japánkertet, a Multimédiás 
Szökőkútat, a Sky Tower ki-
látót.
A hazatérés után a diákok - a 
közelmúltban - beszámolót 

tartottak iskolatársaiknak, 
melynek során megosztották 
velük tapasztalataikat.
- A munka mellett a kikapcso-
lódásra is fordítottunk időt. 
Különféle eseménydús prog-
ramokon vettünk részt, az 
egyik ilyen élményekkel teli a 
projektnapunk volt. Ennek so-
rán két csoportra váltunk szét 
és különböző játékos felada-
tokat szerveztünk. A közgázos 
és turisztikás csoport mozgá-
sos programot tartott tánccal, 
énekkel, aminek részeként a 
wroclawi járókelőknek táncot 
tanítottunk. A pedagógiás diá-
kok pedig egy izgalmas, inte-
raktív vetélkedővel készültek, 
ahol különféle feladatokat 
kellett megoldani a város kü-
lönböző pontjain – mesélte a 
szakmai útról tartott élmény-
beszámolón diáktársainak a 
programban részt vevő Bilecz 
Dóra tanuló.
Az Erasmus+ programban 
résztvevő diákok Europass 
mobilitási igazolványt és egy 
tanúsítványt kapnak, ami 
igazolja a külföldön, idegen 
nyelven megvalósult munka-
végzést, mely későbbi mun-
kavállalásuk során megköny-
nyítheti a pozitív elbírálást 
számukra. 

Számomra nagy ese-
mény volt június 10-én 
Nagykállóban. 63 éves érett-
ségi találkozón vettünk részt 
sajnos, már csak hét fővel.

A járvány miatt két év kima-
radt, de előtte évente talál-
koztunk, hol itt, hol ott. Ez-
úttal is felkerestük régi alma 
materünket, a Harangodot, a 
régi családi házakat, a teme-

tőt, az Ínségdombot, végezetül 
a Nagykállói Vár Alapítvány 
értékes ásatási gyűjteményét, 
melyet ifj. Jónás Sándor muta-
tott be a résztvevőknek.
A találkozó zárása este a szál-
láshelyen, a Bocskai Domb 
Vendégházban ért véget finom 
vacsorával és éjszakát betöltő 
szórakozással.
Jövőre találkozunk!

jónás Sándor 

Az osztálytalálkozó résztvevői (balról jobbra): Vejtei Tibor, Sza-
bó Mariann (Veres gyuláné), Algai Ferenc, Szabados József, Kiss 
Ágnes (Kántor Miklósné), Jónás Sándor, Magyari Zoltán

63 év után…

A programban résztvevő tanulók tanúsítványt kaptak arról, hogy 
külföldön szereztek munkatapasztalatot
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Május 28-án - gyermeknap 
jegyében -  családi sportnap 
került megrendezésre az Aká-
cos úti Közösségi Házban. A 
programot a TOP-5.2.1.–16–
SB1–2020-00006 azonosító-
számú   „A társadalmi együtt-
működést szolgáló komplex 
program Nagykállóban” 
nevezetű projekt keretében 
szervezték meg. Belépéskor 
a gyermekeket egy-egy cso-
koládéval, majd frissen sütött 

krumplisprállal várták. Az ese-
ményt a Burattino Bábszínház 
Makacska kakaska előadása 
és az ingyenesen használható 
ugrálóvár tette feledhetetlen-
né. Délután kezdetét vette a 
4-5 főből álló csapatok családi 
vetélkedője.
Az izgalmas sorversenyeket 
követően - a kicsiket és a na-
gyokat egyaránt - egy tányér 
finom paprikás krumplival 
vendégelték meg a szervezők.

Közélet

Családi sportnap gyermeknapon

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”
Remek szórakozásban volt 
része azoknak a gyerekeknek, 
akik ellátogattak a nagykállói 
gyereknapra május 29-én. A 
Szabadság téren nagyszerű 
gyermeknapi programokkal 
várták a szórakozni vágyó 
kicsiket a szervezők. 

Minden, ami a gyermeknapi 
forgataghoz kell az megtalál-
ható volt a főtéren. Volt itt báb-
előadás, vidámpark, interaktív 
játék, fantáziát megmozgató 
kézműves foglalkozás, de a 
lufihajtogatás és az arcfestés 
sem maradhatott el, közben 
szappanbuborékok szálltak a le-
vegőben, ezzel is színesítve az 
idei gyermeknapot. A nap során 

a szempárok többször is az eget 
kémlelték, ahonnan időről-idő-
re édesség hullott alá, a cukor-
ágyúnak köszönhetően.
Ki ne ismerné a Csizmás kandúr 
történetét, a mesét az emberar-
cú macskáról, aki trükköket és 

csalást használ a hatalom, a gaz-
dagság és a hercegnő kezének 
megszerzésére nincstelen gaz-
dája számára. A jól ismert mese 
szereplőit a Szivárvány Társulat 
vonultatta fel bábelőadásában.
Pacsi bohóc zenés interaktív 
műsorral, buborékshow-val, 
lufihajtogatással foglalta le a 
gyerekeket, majd kedves figurá-
kat, csodás színeket és mintákat 
keltett életre arcfestés segítsé-
gével.
A Nagykállói Népművé-
szeti Egyesület tagjai kéz-
műves foglalkozásokat 
- fafaragást, gyöngyfűzést, fo-
nalgrafikát, szövést, karkötőfo-
nást és körmöcskézést – tartot-
tak a fiataloknak.

A nap végén zenés, táncos mű-
sorral lépett színpadra ezúttal is 
a gyerekek kedvencévé vált ze-
nekart, a Vidám Manók Együt-
tes.

Cukoreső hullott az égből

A Vidám Manók Együttes ezút-
tal is vonzotta a gyerekközön-
séget

Pancsi bohóc a kicsik nagy ked-
vence volt

Csizmás kandúr történetét a 
Szivárvány Társulat bábjai 
„mesélték” el

A Nagykállói Népművészeti 
Egyesület tagjainak segítségé-
vel kézműves emléktárgyak ké-
szültek 

Az ugrálóvár minden rendezvényen a gyerekkö-
zönség kedvence 

A Makacska kakaska bábelőadás lenyűgözte a 
kicsiket
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Egy testben egy lélek 
Egészség Rovat – Segítő gondolatok az egészség területeiről

A test igazi 
r á d i ó á l l o -
más, ugyanis 
mindig „ve-
szi az adást”. 
A gondolatok 
és érzések 

frekvenciáin mozog, és kivétel 
nélkül mindig reagál arra.
A testi tünetek információt adnak 
arról, hogy mennyire vagyunk 
harmóniában a lelkünkkel. 
Amennyiben ez az egység bár-
mely oknál fogva felborul, kü-
lönböző betegségek jelenhetnek 
meg a szervezetben. A diszhar-
mónia okai lehetnek a tartósan és 
hosszú ideig fennálló félelemér-
zés, stressz, ingerültség, sértett-
ség, szégyenérzet, önostorozás, 
bizalmatlanság, csalódottság, 
harag. Ezek az említett érzések, 
továbbá vágyak, gondolatok, po-
zitív és negatív stresszhelyzetek 
és lelki megélések testi érzeteket 
keltenek. Pl. izzadni kezd a te-
nyér, összeszorul a gyomor, kipi-

rosodik az arc, hevesebben dobog 
a szív. A mindennapi szituációk 
által a fent említett dolgok gyak-
ran észrevétlenül találnak utat 
maguknak, hogy belépjenek az 
életünkbe. Mennyire figyelünk 
rájuk? Gondoljunk bele, milyen 
érzés az, amikor nagyon boldo-
gok vagyunk? Vagy éppen az 
élet egy vizsgára kényszerít min-
ket… Figyelve az ilyen helyzete-
ket meg tudjuk-e határozni, hogy 
hol van az az érzés a testünkben, 
amit éppen átélünk? 
Ha ilyen viszonylag „apró” dol-
gokban meg tud mutatkozni lel-
künk és testünk aktív kapcsolata, 
gondoljunk bele, hogy milyen 
hatással van ránk egy hosszan 
tartó vagy erős érzelmi töltetű 
eseménysorozat, vagy a magunk-
nak rendszeresen mondogatott 
kijelentések (például: „úgysem 
vagyok elég jó”, „ez már sosem 
fog megváltozni”). Jó hír, hogy 
ezeken a megbetegítő gondolato-
kon, érzéseken, emlékeken dol-

gozhatunk. Gyakorolhatjuk az 
elengedést, elfogadást, megbo-
csátást. Megtanulhatjuk, hogyan 
fejezzük ki mindezt asszertív 
módon. 
Ennek eléréshez néhány hasznos 
tippet osztunk meg a kedves ol-
vasóval: 
1.  Figyeljünk oda testünk jel-

zéseire: ha azt érezzük, hogy 
fáj valamely testrészünk, te-
gyünk fel kérdéseket. Mit akar 
üzenni számomra a fájdalom? 
(Például: ha fáj a torkunk: Mit 
szeretnék elmondani valaki-
nek, amit nem tudok? és így 
tovább…)

Ahogy az éhségérzetet könnyen 
felismerjük, úgy kitartó mun-
kával egyre magabiztosabban 
ismerjük fel a testünk üzeneteit, 
igényeit, amit felénk küld. Abban 
a pillanatban, hogy tudatosabban 
figyelünk a testünkre elkezdjük 
jobban megérteni azt, és a kivál-
tó ok megtalálása segít a megol-
dás felé vezető úton. 
2.  Ha hagyjuk, hogy figyelmünk 

az adott állapotra fókuszáljon, 
mindezt a lehető legnyugod-
tabb állapotban, akkor a szük-
séges információk utat talál-
nak hozzánk, hogy megértsük 
segítő üzenetüket. 

Egészség, egység, teljesség – 
avagy minden pillanatban dönt-
hetsz hová fordítod a figyelmed. 
A testünk és lelkünk szoros 
egységben van egymással, üze-
neteket hoznak visznek mindkét 
irányból, amelyekre reagálunk. 
Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, 
az érzés/érzet vagy a gondolat? 
3.  A pozitív, jóleső érzések pe-

dig a gyógyulást segítik elő. 
A gondolkodás ezen módját is 
meg lehet tanulni, türelemmel, 
önelfogadással. 

A negatív gondolatok, érzé-
sek átformálása segíthet a várt 
eredmény elérésében. (Például: 
„Képes vagyok túllépni, és meg-
bocsátani.” „Bízom magamban 
és elfogadom magam.” „Meg 
tudom csinálni a rám bízott fel-

adatokat.” „Képes vagyok a saját 
tempóban előrehaladni!” )
Minden ember más, így a hason-
ló szituációk is más-más tünetek-
ben mutatkoznak meg. Valamint 
minden kialakult helyzet, állapot 
gyógyulása attól is függ mennyi 
ideig volt jelen az életünkben, 
és hogy mikor határoztunk a 
változás mellett. Figyeljünk, ta-
nuljunk önmagunktól és tegyük 
meg az első lépést testi-lelki har-
móniánkért még ma! A legtöbbet 
önmagunkért mi tehetünk, azzal, 
hogy figyelünk gondolatainkra, 
érzéseinkre. Legyünk türelme-
sek.

Kelemen Anett
EFI mentális  

egészségfejlesztő munkatárs
Egészségfejlesztési Iroda 

Nagykállói járás
4320 Nagykálló,  

Szabadság tér 13.
Telefon: +36 42/563-853 

E-mail:  
efi.nagykallo@gmail.com

20 éve a beteg 
gyermekek  

szolgálatában

A 20 éve 
Z o l c s á k 
Zoltánné ál-
tal alapított 

N a g y k á l l ó i 
Beteg Gyermekekért Ala-
pítvány új kuratóriuma 
megkezdte munkáját.
 Kérünk mindenkit - érin-
tetteket, érdeklődőket, ada-
kozókat - keressenek ben-
nünket!
Elérhetőségeink: szemé-
lyesen vagy telefonon:  

06 30 524 4575
E-mail:  

nbgya2022@gmail.com
Postafiók: 24

Tóthné Horváth Erzsébet, 
Bihariné Schleisz Tünde, 
Budaháziné Molnár Irén 

Lilla
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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
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, ebéd-
lős, fürdőszobás ház eladó. Az 
ingatlan tehermentes. Telefon:  
+36 20 988 7115
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 
2100 nm-es zártkerti ingatlan el-
adó. A telekhatáron villany van.  
Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
+36 30 955 3653
Nagykálló-Nagykertiszőlőben - 
felújításra váró - hétvégi, alápin-
cézett házzal telek eladó. Villany 
van! Telefon: +36 30 462 8753
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
zárkerti ingatlan hétvégi házzal 
és faházzal, villannyal,  kúttal, 
eladó. Telefon: +36 20 429 1251    
Nagykálló, Szabadságharcos 
úton (az óvodával szemben) 
üzlethelyiség kiadó.  Telefon:  
+36 30 349 7653
Nagykálló központjában, a volt 
Pálma presszóval szemben, 
igényesen kialakított 20 m2-es 
helyiség, plusz szolgálati mos-
dó, klímás fűtéssel-hűtéssel, 
vállalkozási célra (üzlet, iroda 
egyéb szolgáltatói tevékenység-
re) kiadó. Parkolási lehetőség 
az udvarban.  Érdeklődni lehet:  
+36 30 935 6345
új építésű, salakos teniszpá-
lyák bérelhetők Nagykállóban, 
a Bátori út  64. sz. alatt. 
Időpontfoglalás telefonon:  
+36 30 935 6345 vagy  
+36 30 392 809

E L A D Á S - V É T E L
Folytontermő málna fris-
sen szedve eladó. Telefon:  
+36 70 299 5724
Eladó 100x197-es bejárati, üve-
ges fa ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 
Ft. Telefon: +36 20 242 4566
Szekrénysor 3 részből álló, 2 db 
fotel, dohányzóasztal eladó. Te-
lefon: +36 30 413 3468
Eladó 2x3 m szőnyeg (3000 
Ft), szivattyú (18 000 Ft), mo-
bilklíma (15 000 Ft), perme-
tező  (15 000 Ft), kemping 
kerékpár (23 000 Ft). Telefon:  
+36 70 597 4464

Eladó hőszigetelt ablakszárny 
(fa, nyíló-bukó) 135x135-ös  
(11 000 Ft), hőszigetelt ablak-
szárny (fa, nyíló-bukó, 9 000 
Ft), fa ablak 180x150-es (8 000 
Ft), 8 fokos falétra (7 000 Ft).  
8 db szék (500 Ft/db), 164-es 
női irhakabát (8 000 Ft), gáz-
perzselő (1500 Ft). Telefon:  
+36 (42) 264 294
Elektromos kerékpár – akkumu-
látor cserére szorul – eladó. Tele-
fon: +36 20 435 7096
Eladó háztartási fagylaltgép, 
aranyozott evőeszköz készlet 
tartóval (dobozában), akkus per-
metező (akku nélkül). Telefon: 
+36 20 253 8170
Eladó 20 literes felújított háti 
permetező. Irányár: 20 000 Ft. 
Telefon: +36 20 965 4603
Önjáró kerék (rotációs kapához 
való, 7000 Ft), 120 l műanyag 
hordó (2000 Ft), 200 l vaskád 
(4000 Ft), almásládák, 50 m 
hosszabbító hármas elosztóval 
eladó. Telefon: +36 70 237 2244
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos 
szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő mol-
nár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Eladó fa állófogas, különbö-
ző használt kéziszerszámok, 
50 m slag (felemás) sima és 
vászonbetétes, önjáró, nagy-
teljesítményű fűnyíró. Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó álló fa ruhafogas (500 Ft), 
gáznyomás szabályozó (1200 
Ft), 2 db bőrönd (500 Ft/db), 
kézi kocsi (16 000 Ft), 4 db Tra-
bant laprugó (3500 Ft/db), 1’-os 
menetmetsző (1500 Ft). Telefon: 
+36 (42) 264 294
Eladó négyváltós, újszerű, kö-
zepes méretű tangóharmonika 
tokjával, kijátszott alaphegedű, 
falemezű dobgitár, 2 db erősítő 
hangfal - közepes méretű, ver-
senysakk, önjáró benzines fűnyí-
ró.  Telefon: +36 20 253 8170
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ELHUNYTAK 2022. ápril is-május

Boros Istvánné (Szakolyi út)
Czifra Sándor (Rózsa u.)
Sovány Béla (Nagybalkányi út)
Nagy János (Kossuth út)
Molnár Sándorné (Szent I. u.)
Békési László Mihályné (Rózsa u.)
Szilvási József (Szakolyi út)
Jesenszki Mihály (Arany J. út)
Rabatin János (Kert u.)

Balog Péter (Tavasz u.)
Márta Béla (Kállay M. u.)
Sőrés Imre András (Kisvasút u.)
Bereczki Sándorné (Bajcsy-Zs. u.)
Tamás György (Tompa M. u.)
Czifra Sándorné (Rózsa u.)
Fejes István (Kállay M. u.)
Vasas Ferenc ( Sport u.)

Férjem emlékére

Lelked remélem békére talált,
S te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk! 

Férjem

SIMONCSIK jÓZSEF
halálának 7. évfordulója 
alkalmából emlékezik 

felesége, gyermekei, unokái és a veje.

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Olyan szépen kezdődött ez az 
év a Nagykállói Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület tagjai 
számára. Első találkozásunk 
január 24-én volt, örömünnep-
re gyűltünk össze.

Egy ember életében nagyon 
ritka az ilyen alkalom, mint az 
a nap, tagtársunk, Szilvási Jó-
zsef születésnapját ünnepeltük. 
90 éves lett.
Molnár Ferenc klubelnök 
meleg szavakkal köszöntöt-
te őt, mindnyájunk nevében. 
Pécsfalviné Marika egy szép 
verset mondott. Az énekkar 
pedig a kedvenc nótáját dalol-
va köszöntötte és a torta sem 
maradt el. Jóska bácsi is aktív 
tagja volt az énekkarnak, amíg 

egészsége engedte. Nagyon 
szeretett és tudott is énekelni, 
szerepelni. Elképesztő memó-
riája volt. Verseket is szívesen 
mondott. Minden nőnapon 
verssel köszöntött bennünket. 
Szerény volt, kedves, szerette 
a közösséget, a jókedve sosem 
hagyta el.
2022. április 22.
- elszállt az ének
- elhalkult a vers
- egy ember szíve megszűnt 
dobogni!
Búcsúzunk tőled, Isten veled 
Jóska bácsi! Köszönjük, hogy 
voltál nekünk.
Nyugodj békében!

Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület tagjai

In memoriam
Szilvási József 1932-2022

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2022. július 8. 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:
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Karate kupát tartottak 
Nagykállóban

A karatésok a Heves 
Kupán is tartoltak

A nagykállói Shotokan 
Karate-Do Egyesület szerve-
zésében május 28-án rendez-
ték meg a Nagykálló Kupa 
Shotokan Karate Bajnoksá-
got.
 
A Városi Sportcsarnokban 
megtartott eseményre az ország 
szinte minden részéből érkeztek 
sportolók. Összesen 22 egyesü-
let, 194 versenyzője vett részt a 
meghívásos karate bajnokságon 
és mérte össze tudását. A hazai 
sportegyesületek mellett három 
Romániából érkezett csapat és 
egy szerbiai bíró tette nemzet-
közivé a versenyt. 
-Köszönjük Nagykálló Város 
Önkormányzata támogatását, 
külön köszönettel tartozunk 
Horváth Tibor polgármester-

nek, Oroszné dr. Nagy Matild 
és Papp László képviselőknek, 
valamint Shihan Juhász Fe-
rencnek, szövetségünk elnöké-
nek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényünket. A 
versenyzők színvonalas küz-
delmekben mérkőztek meg, és 
örömünkre a nagykállói csapat 
-20 versenyzője - is kiválóan 
szerepelt, amit az érmek száma 
bizonyít: 6 arany, 16 ezüst és 19 
bronzérmet szereztek – mond-
ták a májusi versenyt értékelve 
a szervezők, Tímár Zoltán és 
Ferencz Tibor karatemesterek.
Az eredménytábla szerint a 
bajnokság legjobb csapata az 
egrieké lett, míg a nagykállói 
Shotokan Karate-Do Egyesület 
versenyzői a 4. helyen végez-
tek. 

A Shotokan Karate-Do Egyesület versenyeredménye:

Márczi-Virányi Bence 2 arany, 2 
ezüstérem
Mányák Orsolya 1 arany, 1 ezüst, 1 
bronzérem
Kánya László 1 arany, 1 bronz-
érem
Dr. Krizsai Anita Kinga 1 arany, 1 
ezüstérem
Győri Dániel 1 arany, 2 ezüstérem
Radiczki György 1 aranyérem
Molnár Enikő 2 ezüst, 1 bronzérem
Harangozó Mira 1 ezüst, 2 bronz-
érem

Radiczki Dorina 1 ezüst, 2 bronz-
érem
Gelsi Dávid 2 ezüstérem
Bojté Katalin 1 ezüst, 1 bronzérem
Birtha Máté 1 ezüstérem
Mányák Gergő 1 ezüstérem
Orha Máté 1 ezüstérem
Kovács Anett 5 bronzérem
Bencsik Péter Ádám 2 bronzérem
Kurucz Dániel 2 bronzérem
Tímár Nóra 1 bronzérem
Lippai Bianka 1 bronzérem
Kurucz Petra 1 bronzérem

Eredmények:

Márczi-Virányi Bence: 3 arany, 1 
bronz
Mányák Orsolya: 3 arany, 1 ezüst
Radiczki György: 3 arany, 1 ezüst
Kovács Anett: 2 arany, 1 ezüst, 2 
bronz
Kánya László: 2 arany
Harangozó Míra: 1 arany, 1 ezüst, 
2 bronz

Radiczki Dorina: 1 arany, 1 ezüst
Győri Dániel: 1 arany, 1 ezüst
Tímár Nóra: 1 arany
Mányák Szabolcs: 1 arany
Bojté Katalin: 1 arany
Kovács Petra: 1 arany
Birtha Máté: 2 bronz
Mányák Gergő: 5. hely

A Shotokan Karate-Do Egye-
sület versenyzői remekül sze-
repeltek a június 11-én meg-
tartott VIII. Heves Kupán. 
A Shotokan Karate-Do Egye-
sület 15 versenyzője, 23 
éremmel tért haza a sportese-
ményről, ebből 10 arany 6 

ezüst és 7 bronzérem volt. Az 
összesített pontversenyben a 
nagykállóiak a második leg-
eredményesebb csapatként 
végeztek. Az edzők - Ferencz 
Tibor és Tímár Zoltán meste-
rek - ismét büszkék lehetnek 
tanítványaikra.

A nagykállói karatésok az éremtáblázat második helyén végeztek. 
Gratulálunk az újabb kiváló eredményhez!

Nagykállói sportolók, szervezők, támogatók

Tímár Zoltán, Shihan Juhász Ferenc, Oroszné dr. Nagy Matild, 
Horváth Tibor, Ferencz Tibor
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A NAGYKÁLLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ  
MŰVÉSZETI ISKOLA BALLAGÓ DIÁKJAI 2022

Balogh Szintia
Balogh Zsófia 
Elizabet
Béni Vanessza
Boros Márk
Csicsák Réka
Drotár Tamás
Ferencz József 
Dominik
Gagna Ivett
Hupczik Levente 
Pál
Kigyósi Milán
Lakatos Martin
László Péter

Márta Petra
Miskolczi Ádám
Molnár Bianka
Molnár Gréta
Négyesi Hajnalka
Nyisztor Noémi
Pál Ákos
Palicz Fanni
Som Csaba
Szabó Ivett
Szilágyi Alexandra 
Hédi
Tóth Ádám
Zámbó Mónika

8. a osztály
Osztályfőnök: Gelsi András

Balogh Ferenc
Boros Villő
Császári Gréta
Dobos Panna
Éberhardt-Tar 
Csenge Tünde
Fenyőfalvi Eszter
Gégényi Pál  
Levente
Hriczu Máté
Jaczina Bálint
Kárászi Balázs

Kovács Dominik
Lőrincz Nóra
Mitró Anna
Radó Sándor
Rafael Dzsenifer
Szabó Martin
Szilágyi Péter
Taskó János
Tordai Zsombor
Tóth Sebestyén
Uri Dániel
Varga Ramóna

8. c osztály
Osztályfőnök: Csányiné Vass Ildikó

Babik Petra
Balogh János
Balogh Zoltán
Bíró Bettina
Csonka Regina
Ésik Alexandra
Győri Panna
Hallgató Sándor 
Mihály

Ilosvai István 
Dávid
Kovács Gabriella
Matirkó Roland
Perge Éva Ágnes
Radicini Sara Villő
Rézműves Virág
Simon Gréta
Simon Richárd
Szilágyi Kamilla

8. b osztály
Osztályfőnök: Ráczné Gönczi Julianna
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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

jAKAB  
BIANKA 

június 30-án 20 éves, 

jAKAB 
MELODI 

június 22-én  
12 éves.

Ebből az alkalomból
kívánunk számukra
nagyon sok boldog

születésnapot!
Szüleik és nagyszüleik


