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Ezekben a napokban már javában a tart a
24. TÉKA Népmûvészeti Tábor Nagykálló-
Harangodon (július 27-ig). Az ország
egyedülálló kulturális, hagyományõrzõ
rendezvényén naponta több száz résztvevõ
igyekszik elsajátítani a népi kismesterségeket,
úgy mint a csipkeverést, szövést, gyékény- és
vesszõfonást, gyöngyfûzést, nemezelést, vagy
az agyagozást, vályogvetést. A csûrben
tánctanítás zajlik a Galga, a Bürkös és a Moldvai
Zenekar nótáira.

Mint minden évben idén is elsõsorban
hazai táborozók alkotják a tábor „magját”, de
szép számban érkeztek Franciaországból,
Svájcból, Németországból, Erdélybõl és
Spanyolországból is.

Juhász Zoltán polgármester úr sajtótájékoztatón is bemutatta a Korányi Programot, amely
Nagykálló Intregrált Városfejlesztési  Stratégiáját tartalmazza.

Borsiné Sveda Anita, a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje a
24. TÉKA Nemzetközi Tábor programját ismertette az újságírókkal. (fotó: M. Magyar László)

Táborozunk

A márciusi indulás után új szer-
kesztõséggel és mûsorokkal, illetve más
mûsorsávban jelentkezik a Nagykállói
Televízió adása. Az új mûsorstruk-
túráról a televízió fõszerkesztõjével,
Szûcs Istvánnal beszélgettünk.

– Hogyan épül fel, milyen az új mûsor-
szerkezet?

– Az új mûsorstruktúra elsõsorban a tele-
víziós mûsoridõ megváltozását jelenti. Egy-
elõre heti két alkalommal várjuk nézõinket a
képernyõk elé, szerdán ismétlõ adásunkkal,
vasárnap pedig közel öt óra folyamatos, szer-
kesztett mûsorral. A Nagykállói Televízióban
júliustól új magazinmûsorok is elindultak,
amelyekkel megpróbáljuk minden korosztály
igényeit kielégíteni. Célunk, hogy elsõsorban
a helyi eseményekrõl tájékoztassuk a lakos-
ságot. Így négy magazinmûsor indult útjára.

(Nagykállói) Tévé nézõ
A Történések a hét eseményeit dolgozza fel,
nem tipikusan híradós formában, ennek párja
a havi rendszerességgel jelentkezõ Visszanézõ
címû mûsor, amelyben a fontosabb vagy érde-
kesebb riportok közül válogatunk. A Képvi-
selõ-testület üléseinek közreadását a Döntés
címû mûsorunk teljesíti be, amelyet késõbb
közéleti beszélgetõs mûsorrá szeretnénk alakí-
tani. Egy kisvárosi televízióban elengedhetet-
lennek tartom a vallási mûsorok jelenlétét. A
Hitélet a történelmi egyházakkal foglalkozó
mûsor, ahol heti rendszerességgel, rotációs
rendszerben a nagykállói egyházak miséit, isten-
tiszteleteit közvetítjük. Augusztusban sem pi-
henünk, hiszen egy újabb mûsor forgatását
kezdjük el, amelyben szeretnénk feldolgozni
Nagykálló történelmi értékeit, hagyományait.

Az említett mûsorok mindegyike a nagy-
kállóiaknak, a nagykállóiakról szól, amelyekbõl
hasznos információt meríthet mindenki.

(folytatás a 3. oldalon)

Az Arany János, a Petõfi és a Kállai Éva utcában is megszûnt a száguldás.
Néhány napja ún. fekvõ rendõrök lassítják itt a forgalmat.

 A biztonságunkért

Nagykállóban a közelmúltban elterjedt a hír,
hogy a város vezetése nem támogatja a Rossman
drogéria és parfüméria megnyitását, ezért az
üzlet elköltözik Nagykállóból. Az Önkor-
mányzat és az üzlet vezetõi cáfolták ezeket a
híreszteléseket.

Az üggyel kapcsolatos további részleteket a
lap következõ számából tudhatnak meg a
Tisztelt olvasók.

Azt  beszél ik…

A strandszezon ideje alatt - 2008. május 26.
és augusztus 31. között - a nagykállói strand
területén reggel 7-tõl 8,30-ig, illetve este 19 és
20,30 óra között ingyenes úszáslehetõséget
biztosítunk az érdeklõdõk számára, óvodástól
felnõtt korig.

A vízzel, az úszással ismerkedõk a víz-
biztonság megszerzésének alapjait is el-
sajátíthatják, szakképzett oktatók segítségével.
De akik nem csak az úszás kedvéért jönnek,
hanem szeretnének aktívan pihenni a
Strandfürdõben, azok egyéb sportolási

Tártkapus rendezvények
a nagykállói strandon

lehetõségeket is kipróbálhatnak, így például
lábteniszezhetnek, vagy tollaslabdázhatnak.

Amennyiben a rendezvény megszervezésére
Nagykálló Város Önkormányzata által
benyújtott pályázat kedvezõ elbírálásban
részesül úszó-, lábtenisz-  és  tollaslabda-ver-
senyeket  is meghirdet a strand üzemeltetõje,
ahol az eredményes indulókat díjazzák, a
további résztvevõket pedig ajándékkal ju-
talmazzák.

V. S.

Csobbanjunk...
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ZÁRT ÜLÉSSEL kezdõdött a képviselõk tanácskozása június 23-án, ahol több
lakossági panaszos kérelemrõl és ingatlanokat érintõ elõterjesztésrõl is döntöttek.
Szintén zárt ülésen tárgyalták a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola intézmény-
vezetõi álláshelyére kiírt pályázatot is. Azóta nyilvánosságra került, hogy a testület
5 évre ismét Ferencziné Kerezsi Eleonórának szavazatott bizalmat. Az utóbbi évek-
ben  hasonló kérdésekben nem volt ennyire egységes a képviselõk álláspontja, ugyanis
16 igen és 1 nem szavazat mellett választották meg a régi-új intézményvezetõt.

× × × × × ×
A zárt ülés és egy rövid szünet után nyilvános üléssel folytatódott a képviselõk tanácskozása.

A két ülés között történt eseményekrõl szóló beszámoló után, a Képviselõ-testület és a hivatala
Szervezeti Mûködési Szabályzatának rendeletét módosította a testület. Erre azért volt szükség,
mert a közelmúltban elhunyt Orosz János András (MSZP) képviselõ helyére új tagot, Bakk
Ferencet delegálta a párt, s ezek a változások még nem kerültek átvezetésre.

VÁROSFEJLESZTÉS
A polgármester úr elõterjesztésében elmondta, hogy az Önkormányzathoz több megkeresés

is érkezett a volt Sport Presszó (Nagykálló, Bátori út 8. sz.) épületének hasznosításával kapcso-
latban. Hozzátette: a Képviselõ-testületnek ebben nincs kialakított álláspontja, ezért kéri a kép-
viselõket tegyenek javaslatot az épület hasznosításával kapcsolatban. A testületi ülést megelõzõen
a Városfejlesztési és Bûnmegelõzési Bizottság az épület elbontása mellett döntött, és szintén
erre szavazott a Pénzügyi Bizottság is. Döntésüket azzal indokolták, hogy az épület felújítására
nem érdemes pénzt fordítani.

Juhász Mihály (MDF-VÉK) javaslatában elmondta, hogy az épület másik részében jelenleg
mûködõ Kistérségi Iroda átköltözhetne a megüresedett volt Okmányiroda épületébe, így egy-
ségesen lehetne kezelni az egész épületet felújítás, esetleg bontás esetén.

Horvát Sándor (VP) az épületben nyilvános illemhely kialakítására tett javaslatot.
Végül a képviselõk arról döntöttek, hogy újabb árajánlatot kérnek az épület rekonstrukciójával

kapcsolatban.
× × × × × ×

A Polgármesteri Hivatalhoz több lakossági megkeresés is érkezezett azzal kapcsolatban, hogy
a Nagykálló, Budai Nagy Antal utcában elhelyezett 30 km/h sebességkorlátozó táblát a Képviselõ-
testület szüntesse meg, mert úgy vélik, nem indokolt a sebességkorlátozás, sõt, egyenesen be-
tarthatatlannak tartják. A testület – egy tartózkodás mellett – helyt adott az elõterjesztésben
foglaltaknak.

Elfogadta a testület azt a javaslatot, hogy a Strandfürdõ elõtt – elsõsorban hétvégén – a par-
koló gépkocsik miatt balesetveszélyes a közlekedés és a kiállás, ezért „megállni tilos” tábla el-
helyezése indokolt a strand és a malom elé.

Döntöttek a képviselõk arról is, hogy a Mártírok útján a hídtól a Bátori úti keresztezõdésig
70 km/h, míg elõtte és utána az általános szabályok szerinti 50 km/h szabályozás maradna
érvényben.

× × × × × ×
Mint ismert június 9-én hajnalban három ömbölyi bûnözõ ellopta a Szabadság térrõl II. Rá-

kóczi Ferenc bronzötvözetbõl készült mellszobrát, majd feldarabolták és 40.000 forintért eladták
a közel kétmillió forint értékû mûalkotást. A testületi ülésen Juhász Zoltán polgármester úr
azzal a kéréssel fordult a képviselõkhöz: tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy mi legyen
a sorsa a mára üresen maradt térnek, illetve állíttasson-e az Önkormányzat újabb szobrot a
Szabadságharc hõsének Nagykállóban? A képviselõk – pártállástól függetlenül – támogatták
azt a javaslatot: miszerint elsõ lépésben kérjenek árajánlatot egy újabb szobor elkészítésére.

× × × × × ×
Az egységes, rendezett városkép megalkotása érdekében az Önkormányzat indokoltnak tartja

a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos szabályozás bevezetését. Dr.
Török László jegyzõ úr az elõterjesztés ismertetésekor elmondta, hogy szükség lenne a vil-
lanyoszlopokon hirdetmények, plakátok felragasztására alkalmas táblák kihelyezésre, (hogy ne
ad hoc jelleggel történjen a plakátragasztás,) s aki ezeken a táblákon posztert, információt sze-
retne közzétenni, az a Polgármesteri Hivataltól – a megfelelõ összeg megfizetése mellett –
kérhet engedélyt, míg azok, akik máshol helyeznek el plakátot, megbüntetik. Az elõterjesztéssel
kapcsolatban a képviselõk kérdése elsõsorban arra irányult, hogy ki fogja ezeket ellenõrizni,
illetve ki és milyen formában fogja a szabálytalankodókat szankcionálni, tehát voltak, akik két-
kedve fogadták ennek a gyakorlatban történõ megvalósítását.

 A testület végül – egy tartózkodás mellett – elfogadta az elõterjesztést, amely augusztus 1-vel
lép hatályba, a felügyeleti jogkört pedig dr. Török Lászlóra ruházta.

PÉNZÜGYEK
Ismét a testület elé került a Nyírségvíz Zrt. kérelmének újabb fejezete. Mind ismeretes a

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû Zrt. azzal kereste meg az Önkormányzatot, mint a
társaság telephelyének (Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti ingatlan) társtulajdonosát, hogy járuljon
hozzá a résztulajdonára történõ jelzálogjog bejegyzéséhez. A képviselõk elutasították a Nyírségvíz
Zrt. kérelmét, és megvételre kínálták tulajdonrészüket. A Zrt. megküldte az értékbecslést, valamint
közölte, hogy Nagykálló Város Önkormányzata anyagilag nem járult hozzá a társaság telephelyén
az utóbbi években végzett fejlesztésekhez, ezért az ez idõ alatt végzett beruházások értéke, – kö-
zel 150 millió forint – levonásra kerülne az értékbecslõ által megállapított összegbõl, s így a ki-
számított vételár 17 millió Ft. lenne. A nagykállói önkormányzat Városfejlesztési-, Pénzügyi-,

Ügyrendi és Jogi Bizottságának javaslata szerint tovább kellene folytatni a tárgyalásokat a
Nyírségvíz Zrt-vel. A testület végül 2 tartózkodás és 15 igen szavazat mellett arról döntött,
hogy kitartanak a 100 millió forintos tulajdoni érték mellett.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
A júniusi testületi ülés talán legvitatottabb pontjához akkor értek, mikor az Egészségügyi

Központ közösségi helyeinek takarítását hozta szóba Dr. Vonza Tibor (MDF). Ennek elõz-
ménye, hogy az Önkormányzat az épületben a központi ügyeletet mûködtetését végezteti, a
többi helyiség a vállalkozó orvosok tevékenységéhez szükséges, amelyeknek a takarítását eddig
az Önkormányzati tulajdonú KFT végezte, s így az utóbbi napokban ezeknek a takarítása nem
történt meg. Juhász Zoltán polgármester végül azt a javaslatot tette, hogy Pénzügyi Bizottság
vizsgálja meg, hogy az Egészségügyi Központ épületének fenntartása mennyibe kerül, illetve
mennyit kellene hozzá tenni az ott vállalkozóként is dolgozó orvosoknak és arról a következõ
testületi ülésen számoljon be.

× × × × × ×
Még a májusi ülésen fogadta el a testület az elsõ lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet

módosítását, melyet lapunk elõzõ számában tettünk közzé, a júniusi testületi ülésen már ezzel
kapcsolatos állampolgári javaslatot tárgyaltak a képviselõk. Egy nagykállói lakos beadványában
ugyanis arra tett javaslatot, hogy a Képviselõ-testület tekintsen el az egyedülálló személyek ese-
tében a rendeletben meghatározott munkaviszony fennállására vonatkozó szabályoktól, és ezáltal
részesítse õt és gyermekeit támogatásban. A 3 éve fennálló munkaviszony igazolást méltatlannak
érzi, véleménye szerinte ma „senkit nem alkalmaznak ilyen hosszú idõre”. Az elõterjesztésrõl
tartott vita során elhangzott, hogy a testület hosszú ideig tartó egyeztetés után fogadta el a ki-
fogásolt rendeletet, ennek során a képviselõknek lehetõségük volt módosító javaslatokat be-
nyújtani a rendelettel kapcsolatban, de ilyen irányú elõterjesztést nem tettek. Végül a Képviselõ-
testület 4 igen, 1 tartózkodó és 11 nem szavazattal elutasította az elõterjesztést. (Egyébként a
Képviselõ-testület hatályos SZMSZ-e szerint állampolgár rendeletalkotást nem kezdeményezhet.)

 × × × × × ×
A testület még a márciusi ülésen rendeletet alkotott a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk

adósságkezelési szolgáltatásának mûködtetésérõl, amelynek hatályba lépését 2008. július 1-re
tûzték. Juhász Zoltán polgármester elmondta, hogy a rendelet módosítása azért indokolt, mert
a hatályba lépéshez és az adósságkezelési szolgáltatás mûködtetéséhez szükség van olyan szakem-
berekre, akik rendelkeznek a megfelelõ képesítéssel. Emellett elfogadta a testület a rendelet to-
vábbi módosítását is, amely szerint: „az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy, annak
idõtartama alatt lakásfenntartási támogatásra jogosult. Ezen a jogcímen lakásfenntartási támo-
gatásban részesülõ személy ezzel együtt normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult. Az
igénylõknek nyújtott támogatás összegének megállapítása az erre vonatkozó szabályok alapján
történik.”

× × × × × ×
Pályázatot írt ki Nagykálló Város Önkormányzata iskola-egészségügyi ellátás betöltésére, va-

lamint Központi orvosi ügyeletben való részvételre és a Központi orvosi ügyelet vállalkozási
formában történõ mûködtetésére. A pályázati felhívás megjelentetésre kerül 2 megyei napilapban,
a részletes pályázati kiírás a www.nagykallo.hu honlapon található.

SPORT
A Sport, a Városfejlesztési és Bûnmegelõzési, illetve a Pénzügyi Bizottság sem támogatta azt

az elõterjesztést, amely a Nyírség Spartacus Football Club megkeresésére irányult. Az egyesület
ugyanis az NBIII-as Tisza csoport elnevezésû bajnokságban induló csapatának mûködtetésével
kapcsolatos együttmûködési megállapodást kíván kötni Önkormányzatunkkal. Ennek keretében
Nagykálló biztosítaná a sportpályát az edzések és a mérkõzések idejére, valamint támogatást
nyújtana – 15 millió forint összegben – a sportegyesület éves költségvetéséhez.

A képviselõk – egy tartózkodás mellett – elutasították a Nyírség Spartacus Football Club
kérelmét.

Az idõközi önkormányzati
képviselõ-választás eredménye

 A választópolgárok a nagykállói 3. számú egyéni önkormányzati választókerül-
etben 2008. június 29. napján megtartott idõközi önkormányzati képviselõ-válasz-
tásra nyilvántartásba vett jelöltek közül

érvényes szavazatot adtak le.
A 3. számú egyéni választókerület 663

választásra jogosult polgára közül 182 fõ (a
választópolgárok 27,45 százaléka) adta le voksát
a jelöltekre (ebbõl az érvénytelen szavazatok
száma 2 volt). A 3. számú egyéni választó-
kerület önkormányzati képviselõje Béni

Forróné Dr. Szabó Valéria  független jelölt        13
Béni Sándor Norbert                       független jelölt                                  82
Hamar Vilmos                                 független jelölt                                 14
Kiss József                                      független jelölt                                 21
Tóth Zoltán                          FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség jelölt          50

Név: Jelölõ szervezet: Szavazatok:

Sándor Norbert lett, aki az érvényes szavaza-
tok 45,55 százalékát szerezte meg.

 
A szavazás rendben, nyugodt körülmények

között folyt, rendkívüli esemény nem zavarta
meg.

 Helyi Választási Iroda
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K Ö Z É L E T

Bakk Ferenc, az
Magyar Szocialista
Párt települési kom-
penzációs listájáról
megválasztott kép-
viselõként – Orosz
János András halá-
la után – került a
testületbe, ahol a
Pénzügyi Bizottság-
ban kapott feladatot.

A Képviselõ-testület új tagjai

1948. december 24-én született Kállósem-
jénben. Az általános iskolát Kállósemjénben
végezte, a szakmunkásképzõt Nyíregyházán és
Debrecenben, majd munka mellett leérett-
ségizett és mestervizsgát tett. 1968-ban köl-
tözött Nagykállóba és 1970-ben kötött há-
zasságot a nagykállói Hajnal Máriával. Jelenleg
vállalkozóként dolgozik. Három felnõtt
gyermek édesapja, akik szintén Nagykállóban
dolgoznak.

Nem idegen számára a képviselõi munka,
hisz’ korábban két ízben is feladatot vállalt a
város irányításában. Elõször a rendszerváltás
elõtti idõszakban, 1980. és 1990. között, majd
2002-tõl az idõközi helyhatósági választásig,
2004-ig képviselte a 10. számú választókerületet.

Képviselõi munkája során elsõsorban a
városkép átalakítását, az élhetõbb Nagykálló
megteremtését támogatta. A jövõben is ezeket
szem elõtt tartva szeretne dolgozni. Szerinte
nem szabad elzárkózni a kínálkozó lehetõségek
elõl sem, hanem azoknak teret kell engedni,
azokat be kell fogadni, például a betelepülni
szándékozó üzletláncokat. „Annak vagyok a
híve, hogy minél több lehetõséget biztosítsunk
a nagykállói embereknek, hogy ne kelljen
mindenért bemenni Nyíregyházára, máshová
vinni a pénzünket, maradjon az helyben, s
idõvel munkahelyteremtést eredményezzen.”

A képviselõ szerint az elmúlt években meg-
történt infrastruktúra fejlesztés nagy hatással
volt Nagykálló urbanizációjára, azonban ezen
a területen is tovább kell lépni. A következõ
idõszakban azért szeretne dolgozni, hogy utak,
járdák épüljenek, mert ez utóbbi több
szakaszon hiányzik, többek között a Dózsa
Gy. utcából, a Nagybalkányi útról, a zsidó
temetõ környékérõl, amit nem csak a nagy-
kállóiak, hanem az ide érkezõ bel- és külföldiek
is tapasztalhatják. „Hiányzik Nagykállóból
ezen kívül legalább egy szálloda, panzió, ahol
a vendégek kényelmesen megpihennének, ahol
néhány éjszakát eltölthetnének, de szerintem
szükség lenne több étteremre, kávézóra is.
Sajnos az ebbõl származó bevételeket is
elveszítjük. A Képviselõ-testületben tehát
minden erre irányuló kezdeményezést, javas-
latot, ami hasznos, ami az emberek javát
szolgálja, támogatni fogok.”

Az elsõ fordulóban a pályázatok 2008. július hó 31. nap 10 óráig nyújthatók be
a részletes pályázati kiírásban rögzítettek figyelembe vételével.

A második fordulóban a zártkörû versenytárgyalásra 2008. július hó 31. napján
10 órakor kerül sor a részletes pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

A versenytárgyaláson az vehet részt, aki a pályázatában legalább a licit induló árát elfogadja.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat
benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ Nagykálló Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának mûszaki irodáján, (4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. 2 bejárat)
illetve itt kérhetõ további információ személyesen vagy telefonon a 42/263-101 telefon-
számon.

Nagykálló Város Önkormányzata (4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.)
kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történõ értékesítésre meghirdeti

az Önkormányzat tulajdonában álló

Pá lyázat i  fe lhívás

4320 Nagykálló, Kossuth u. 11-13. szám alatti „A”
földszint 2 ajtó alatti 410/1/A/2 hrsz-ú lakást.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Közigazgatásáért Díjat”
vehetett át a köztisztviselõk
napja alkalmából rendezett
ünnepségen a Megyeházán –
Bereczki Mária, Nagykálló
Város Polgármesteri Hiva-
talának osztályvezetõje a
Magyar Közigazgatási Kar
Megyei Tagozatának
vezetõjétõl, Gyõry Andrástól.
Gratulálunk!

(  A kép amatör felvétel)

Kitüntették

– Élõ mûsor készítését nem tervezik a
jövõben?

– Szeretnénk késõbb élõ mûsorokat is ké-
szíteni, azonban ennek elsõsorban technikai,
másodsorban pedig anyagi akadályai vannak.
Amikor két hónappal ezelõtt, Juhász Zoltán
polgármester úr felkérésére elvállaltam a fõ-
szerkesztõi tisztséget, nem gondoltam, hogy a
televízió elindulása után, még különbözõ jog-
díjakkal kapcsolatos és egyéb, a mûködési fel-
tételeket érintõ ügyekkel kell foglalkoznom.
Mára ezek a dolgok rendezõdtek, most már
valóban jöhet az érdemi munka.

El kell mondanom, hogy a Nagykállói Tele-
vízió és a Kölcsey Televízió között megszületett
egy együttmûködési megállapodás, amely alap-
ján a megye televíziójának támogatására is szá-
míthatunk. Ez elsõsorban azt jelenti, hogy öt,
a megye televíziója által készített magazinmû-
sorral gazdagodott a városi tv kínálata, mind-
ezt ingyen és bérmentve. Visszatérve a kérdé-
sére, vélhetõen hamarosan elkészül a Nagy-
kállói Televízió saját stúdiója, ahol lehetõsé-
günk lesz egy-egy beszélgetõs mûsor felvételére
is, s talán az élõ mûsoroknak sem lesz akadálya.A
helyi mûsorkészítésben hányan vesznek részt?

– Kik a stáb tagjai?
– Nos, a stáb gyakorlatilag két fõt takar.

Nálunk a fõszerkesztõ sem ül bõrfotelban, ha-
nem kiveszi részét a munkából. Egyrészt na-
gyon szeretek közvetlenül is találkozni a nagy-
kállóiakkal, másrészt pedig a mûsorok szerkesz-
tése, a gyártásvezetés, az anyagok elkészítése az
én feladatom. Ezt a munkát segíti Tulipán
Roland, aki a Kölcsey Tv-nél volt gyakor-
laton, szeptembertõl pedig már a Teleschola
operatõr iskolában folytatja tanulmányait. Õ
gyakorlatilag a mindenes, de elsõsorban ope-
ratõr és vágó. Mivel a televízió a Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft-n belül mûködik
az ügyvezetõi feladatokat Borsiné Sveda

Anita látja el, s egyben a tv gazdasági ügyeit
is õ tartja kézben. Meg kell még említenem
Teremi Katát, aki a képújságért és a reklámo-
kért felel, de nagyon tehetséges riporter is
egyben. Ennyien dolgozunk tehát azért, hogy
vasárnaponként a nézõk profi, szerkesztett
mûsort láthassanak.

– Hogyan, milyennek látja a Nagykállói Te-
levízió jövõjét?

–Sokan mondták már, hogy kevés az öt
óra mûsoridõ. Nos ahhoz, hogy még több
saját gyártású mûsort tudjunk elkészíteni, elsõ-
sorban humán erõforrásokra lenne szükség,
de leginkább anyagi forrásokra. Ez még a jövõ
zenéje, de a város és a televízió vezetésével ar-
ra törekszünk, hogy pályázati forrásokból fi-
nanszírozható legyen mindez. Sajnos a napi
feladatok ellátása mellett, már nem marad idõ
arra, hogy a helyi civil szervezetekkel felvegyük
a kapcsolatot, de ezúton is szeretnék megkérni
mindenkit arra, hogy küldjenek nekünk meg-
hívót és mi szívesen tudósítunk rendezvénye-
ikrõl. Ezt megtehetik személyesen vagy a
nagykalloitv@gmail.com e-mail címen is.
Ugyanerre a címre várjuk a nézõk, a nagykálló-
iak észrevételeit mûsorainkkal kapcsolatban.
Összességében tehát azt mondhatom, igyek-
szünk méltóképpen szolgálni a várost és lakóit,
hogy nézhetõ, emberközeli televízió legyünk!
A Nagykállói Televízió mûsora az UPC
elõfizetéssel rendelkezõ háztartások-
banszerdán 18 órától, vasárnap pedig
16 órától látható.

(Nagykállói) Tévé nézõ
(folytatás az 1. oldalról)

Munka közben a TV-sek

Béni Sándor
Norbert 1975-ben
született Nyír-
egyházán. A Ko-
rányi Frigyes Gim-
náziumban érett-
ségizett, majd a
Nyíregyházi Fõ-
iskola számítás-
technika szakán
szerzett diplomát.

Már a diploma megszerzése elõtt édesapja
vállalkozásában, illetve a családi vállalkozásban
mûködtetett üzletben dolgozott. Jelenleg
vállalkozóként dolgozik.

A 2006-os önkormányzati választáson
képviselõjelöltként indult, de nem került a
testületbe. Az elmúlt két évben a Pénzügyi
Bizottság külsõs tagjaként dolgozott, ahol
képet kapott Nagykálló, illetve az itt élõ
emberek már megoldott és megoldásra váró
problémáiról.

A 3. számú választókörzetben édesapja, Béni
Sándor halála után tartott képviselõválasztáson
független jelöltként indult és elnyerte a sza-
vazók bizalmát, másik négy jelölttel szemben.
„A választóknak ezúton is szeretném meg-
köszönni, hogy bizalmat szavaztak nekem, amit
a késõbbiekben a körzetért végzett munkám-
mal szeretnék meghálálni.”

A Képviselõ-testületben a Pénzügyi-, illetve
a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaként dolgozik
a jövõben.

„A testületben Nagykálló fejlõdéséért,
választókerületem átalakításáért, az itt élõk
életkörülményeinek javításáért szeretnék
dolgozni. Édesapám ennek érdekében végzett
munkáját kívánom a jövõben folytatni, ami
elsõsorban utak, járdák építésére, felújítására
illetve csapadékvíz elvezetõ rendszerek
kialakítására irányul – a teljesség igénye nélkül
a következõ utcákban: Ady Endre, József
Attila, Táncsics Mihály, Budai Nagy Antal,
Fürst Sándor, Kölcsey, valamint a Korányi
F. út egyes szakaszain. Ezen kívül szükség lenne
a Korányi úti lakótelep felújítására, a nyí-
lászárók cseréjére, az Uniós normáknak
megfelelõ játszóterek kialakítására, garázsok
építésére.”

A képviselõ fontosnak tartja a város
központi részén kívül esõ területek rendezését,
a strandfürdõ felújítását, fedett termál- és
úszómedence kialakítását, a Harangod
idegenforgalmának fellendítését, kerékpárutak
építését, ipari park létesítését. „Sok minden
fejlõdött az utóbbi években Nagykállóban,
azonban vannak még hiányosságok, amelyeket
pótolni kell, ezért szeretnék dolgozni a
következõ években.”

A Nagykállói Nõszövetség elsõdleges feladata
a nõk gazdasági, kulturális, szociális és erkölcsi
felemelkedésének elõsegítése. A rászoruló helyi
nõk, asszonyok, családok helyzetének javítása,
az egészségügyi szûrõprogramokon való rész-
vételre ösztönzés.

– Szervezetünk több helyi intézmény, egye-
sület partnereként alapító tagja a helyi és kistér-
ségi szinten is mûködõ Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórumnak. Munkánk eredménye-
ként a középiskolákban megvalósult az ún.
Kortárs képzés. Középiskolás diákok ismerték
meg ezáltal a prevenció lehetõségeit. Szerepet
vállalunk lakóhelyünk tisztaságának megõrzé-
sében, valamint az esztétikus városkép kiala-
kításában – mondja Cérnáné Vass Móni-
ka, a Nagykállói Nõszövetség elnöke. – Jóté-
konysági bált szerveztünk, amelynek bevételét
egy nagykállói beteg kisfiú gyógykezelésére

ajánlottunk fel. Karácsony elõtt játék- és ruha-
gyûjtést szerveztünk. A városlakók támogatá-
sának köszönhetõen 40 család ünnepét tehettük
örömtelibbé.

A Nõszövetség az Önkormányzat konzor-
ciumi partnereként pályázatot nyújtott be a
szociális ellátórendszerben dolgozó szakem-
berek képzésére, melyet kedvezõen bíráltak el.
Ennek köszönhetõen a szövetség 8 tagja ingye-
nes ECDL képzésen vehet részt, valamint
munkaügyi, pedagógiai, pszichológiai, szociá-
lis, bûnmegelõzési és egyéb ismereteket szerez-
hetett.

– A jövõben feladatunknak tartjuk minden
olyan oktatási, kulturális, szociális, egészség-
és környezetvédelmi program, elõadás szerve-
zését, amelyek elõsegíthetik a helyi nõk és csalá-
dok helyzetének és közérzetének javítását –
tette hozzá a Nõszövetség elnöke.

Három éve alakult a Nagykállói Nõszövetség
A civil szervezet azzal a céllal jött létre, hogy felvállalja a nõk méltóságának vé-

delmét, érdekeinek képviseletét az élet minden területén. Az emberi egyenjogúságot
valló Nagykállói Nõszövetséget a tagot önkormányzati elvek alapján szervezték,
politikai pártoktól függetlenül.
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Visszatekintés
A közelmúltban jelent meg Honvári

Erzsébet ötödik kötete, a „Küldetésben”.
Honvári Erzsébet Ludastón nevelkedett,

majd Nagykállóban élte középiskolás éveit, a
Budaiban érettségizett. Verseket írni a negyve-
nes éveiben kezdett, amelyek 1988. óta kilenc
antológiában, és öt önálló kötetben jelentek meg.

,,Honvári Erzsébet azon kevesek közül való,
akik igyekeznek visszaterelni a lírát arra az

Egykori iskolám, -„Budai”!
Egy-egy óra közt szüneteltünk,
De jó volt ott hajdan tanulni!
A régi tölgy alatt megpihentünk

Tárolni a sok ismeretet.
És a négy év oly hamar eltelt
Megalapozni az életet.
Az öreg diák mind útra kelt.

Kedves tanáraim, - Ti Mind!
 Ha olykor-olykor arra járok, -
Szívem melege most visszaint.
Az ajtónál kicsit megállok.

Boldogan emlékezem reátok,
Visszatekintek, s emlékezem:
Szavakat is alig találok…
–Istenem! Itt telt el ifjú életem…

Portré
Az „aranyos” Imre bácsi

Farkas Imre 1953-ban vette meg a
Mártírok úti portát, ahol most is lakik, így
szinte kertszomszédok vagyunk. A közelség
ellenére elsõ emlékem nem szomszédi találkozás
vele, a tanító néni kísért át minket hozzá az
iskola-udvarral szemközti házba korongozást
nézni. Akkoriban még nem múzeumi tárgy,
hanem mindennapos használati eszköz volt a
cserép-csupor, -fazék, -tányér, agyagból égetett
csibe-itató. Érdekes volt látni, hogyan
varázsolja Imre bácsi a szürkészöld képlékeny
agyagból az ismerõs tárgyakat. Az iskolai
látogatás után már mentem magam is hozzájuk
virágcserepet venni, amikor édesanyámnak telt
arra, hogy a lyukas fazekakból virágcserépbe

Az aranyos szó két értelmében igaz
Rá, úgy is, mint jó természetû, kedves
emberre, és úgy is, mint a legmagasabb
elismeréssel kitüntetettre.

költöztesse a muskátlikat.
Imre bácsi mindig kedves,
mindenkivel udvarias halk-
szavú ember. Ha felbosszan-
totta valaki, vagy valami,
akkor is legföljebb egy
„kutyafáját” hallat, durva,
goromba szót soha.

Szakmai tudásból mindig
a felsõfokra törekedett, na-
gyon adott rá, hogy alkotá-
sával, munkájának gyorsasá-
gával és precizitásával is elé-
gedett legyen a vevõ. Ter-
mészetes volt, hogy a cse-
répkályhák divatja idején az
általa rakott kályhához simultam melegedni
télen, ha összefagyva érkeztem haza. Szinte
észrevétlen rohantak el az évtizedek, s alig
hiszem, hogy nyolcvan éves.

Kerek évben jött számára a kitüntetés, a
„MAGYAR  KÉZMÛVESSÉGÉRT DÍJ
ARANY FOKOZATA”, az Ipartestületek
Országos Szövetségének legmagasabb elisme-
rése. Az országos mellett Juhász Zoltán
polgármester úrtól átvehette Nagykálló Város
ajándékcsomagját is. Meghatottan idézi a
harangodi bensõséges ünnepséget, s aztán
mesélni kezd a munkájáról, az életérõl. A kettõ
szinte egy.

– Tunyogmatolcson születtem. Talán még a
nagyapám nagyapja is fazekas volt. A szak-
mához szükséges fizikai adottságokat
örököltem, a tanulnivaló egy része kisgyerek-
kortól rám ragadt. Hogy alaposan tudjam az
összes szakmai fortélyt, és a szükséges papírom

elõször Belgiumban volt, majd egy német
lágerbe került, ahonnan kétszer megszökött,
másodszor sikeresen. Hazaérkezése után
folytatta a szakma tanulását.

– Amikor már tudtam egyet, s mást, egyik
este éppen a kemencébõl szedtük ki a kész
edényeket, s felfigyeltem arra, amit a bátyám
a szomszédoknak mond, hogy jó, ha az ember
családjában van egy hagyományos szaktudás,
de például Matolcs kicsi, és minden fazekas
nem talál vevõre, ezért hát vásározni kell.
Amikor Õ elõször vitte a cserepeit vásárra,
ott volt a nagymama is. Néhány hellyel odébb
állította fel a sátrát, s tanácsot kért tõle, hogy
mennyiért adja a portékát, aki lakonikusan
válaszolt: – Én csuprot tudok csinálni, de
pénzt nem! – A fiatalember csak nézte, hogy
az õ portékája alig fogyott, amikor a nagy-
mama már indult haza, mindent eladott.
Kiderült, hogy „aláment” az unokája árainak.

Az elsõ vásár keserû tanul-
sága az volt, hogy a konku-
renciaharc erõsebb a vérségi
köteléknél. S ugyanez meg-
ismétlõdött Imre bácsi elsõ
próbálkozásánál is. Azt
remélte, hogy a családból
nem lesz ott más fazekas, és
jó vásárt csinál. Csalódottan
látta, hogy bátyja is kira-
kodott. Az idõsebb fazekast
sokan ismerték, eladott min-
dent, Imre bácsi árujának
fele megmaradt.

Megtanulta hát a „rokon”,
kályhás szakmát is. Meg-

nõsült, de látta, új hazát kell keresnie, ahol
meg tud élni. Feleségével felültek a vonatra,
és Kállóban  leszálltak szerencsét próbálni. Épp
a Jámbor bácsi házánál érdeklõdtek eladó lakás
után, aki maga is kályhás volt. Mûhelynek
kinézett Imre bácsi egy égre nyíló rozzant pajtát
a Damjanich utcán, kibérelte, rendbe tette, s
ott dolgozott és ott is laktak egy ideig. Kez-
detben kályhát kevesen rakattak, ezért készített
mindenféle cserépedényt. Vásárra vinni
azonban nem volt könnyû. A cseréptárgyak
súlyosak. Lovat akart bérelni a vontatásához,
de nem kapott. Végül egy roma ember
szamarával indultak Balkányba, a vásárra.
Megjárták az összes variációt a csacsifogattól
a modern teherautóig.

Az elsõ jelentõs rendelését a Horváth ker-
tészettõl kapta, több ezer virágcserepet kellett
készítenie. Aztán a kollégium, majd az általános
iskola részére rakott cserépkályhákat. Meg-
ismerték az emberek, s egyre többen hívták.

– Már a számát sem tudom, de több ezer
kályhát készítettem! A legbüszkébb a szabolcsi
Mudrány kúriában rakott kandallóra vagyok.
Dr. Németh Péter, címzetes múzeumigazgató
úr személyesen jött el értem, azt mondta, sajnos
már nincs aki ért az ilyesmihez. Az gyönyörû
munka volt.

A beszélgetés közben átsétáltunk Imre
bácsival a „Szilágyi házba”, átvittük a tõle
kapott 150 éves fakalapácsot, amivel családja
nemzedékei törték az agyagot. A néprajzi
szoba szinte vonzza! Felvesz egy cserépfazekat,
szeme felragyog, ahogy mutatja:

– Ezt én csináltam, vagy ötven éve! – s úgy
fogja becézõ kézzel, simogatja az öreg edényt,
mutatja a jelét, amirõl megismeri. S ugyanígy
az Õ munkája egy csibeitató, és egy csupor is
a muzeális gyûjteményben.

Büszke szépen sikerült munkáira is, a
kitüntetésére, a kapott ajándékokra. Mi pedig
büszkék vagyunk az „aranyos” Imre bácsinkra!

Harsányi Gézáné

is meglegyen, a bátyámhoz kerültem Szalkára
tanulónak.

A tanulóéveket megszakította a háború.
1944. novemberében elhurcolták nyugatra,

Imre bácsi a múzeumben ráismer
az ötven éve készített munkájára.

Kutyateszi Bálint,
Csókaviszi Benedek,
Kocsihasú Péter,
Csukaszemû Pál
megeszi a szöcskét,
fapapucsot, egeret,
de ha leves készül,
mindnek hasa fáj.
(Weöres Sándor: Ha leves készül)

A Kállai Kettõs Néptáncegyüttes táncosai
Márton Julianna, Tóth Beatrix, és az
együttes vezetõje Márton Attila Bulgáriában
vettek részt egy egyhetes nyereményutazáson,
ezt az utat mindhárman egy táncverseny elsõ
helyének köszönhetik.

Kállai Kettõs hírei

No, de nem a Csillagocska csoport apró-
ságainak és azoknak a szülõnek, testvéreknek,
barátoknak, akik 2008. május 31-én a
Harangodon töltötték a szombati napot.

Dani apukája (Ferenczi Zoltán) vállalta ama
nemes feladatot, hogy babgulyást fõz lelkes
csapatunk számára, s míg a kondérban ro-
tyogott a sok finom hozzávaló, addig gyer-
mekeinkkel hintáztunk, homokoztunk, fo-
ciztunk, a felnõttek pedig beszélgettek.

Kellemesen telt a nap, kiszakadva a hétköz-
napok állandó rohanásából. S a jó levegõn
hancúrozva a mi gyomrunk is kongott az

ürességtõl, de a finom babgulyás csillapította
éhségünket.

A nap végén kicsit fáradtan, kicsit porosan
szedelõzködtünk, s indultunk haza. Lelkesen
fogadkoztunk, hogy jövõre is szervezünk egy
családi napot. Köszönet érte a szülõi munka-
közösség tagjainak, s a KHT dolgozóinak, akik
segítõkészségükrõl ismét bizonyságot tettek.

Tóthné Herczku Aurélia szülõ

Márton Attila szíves
felkérésnek tett eleget,
amikor Lengyelor-
szágban Stary Saczban
július 12-13-14-én a
Kislengyelországi
Kulturális Intézet által
szervezett „Szent Kin-
ga gyûrûje” címû ren-
dezvényen néptáncot
tanított.

Július 11-13-án az Aranyhíd Nyár rendezvényso-
rozaton  a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes az ide-
látogatók részére a kállai kettõs néptáncballadá-
ból nyújtott át egy kis ízelítõt, mintegy nagy-
kállói ajándékot.

A Csillagocskák egy napja

Orosz Jánost, a Ratkó
József Városi Könyvtár
egykori igazgatóját
nyugdíjba vonulása
alkalmából köszöntötte
Juhász Zoltán
polgármester és dr. Török
László jegyzõ.

Köszönet

Farkas Imre

emberi fogyasztásra alkalmas verseket írni a
ködösítések, és zagyvaságok divatja ide-
jén…Valamennyi verse, prózája a nép nyelvén
íródott, közvetlenek, egyszerûek, sallang-
mentesek, de mégis szívet-lelket gyönyörköd-
tetõen szépek…” – írja Vántsa Zoltán a kötet
bevezetõjében.

Ízelítõnek álljon itt egy „kállói” versrészlet:
H. G.

útra, amelyen elindult, és évszázadokon át járt:
az érzelmek, az indulatok útjára. Merészel

Egykori iskolámhoz
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„Az országnak, a hazának, egyik legfonto-
sabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli
a jövendõ generációt.”

(Füst Milán)

A Szilágyi-díj azok elismerése, akik
példamutatóan, odaadóan, kimagasló
munkával nevelik, nevelték a jövõ nem-
zedéket. Ebben az évben nagy örömömre
Ratkó Józsefné és Szilvási Ferencné kapta
meg ezt a megtisztelõ díjat.

A pedagógus példa, a pedagógus fáklya.
Irányt ad, utat mutat. A jó tanár örökre
nyomot hagy tanítványaiban. Õk ilyenek. Ízig-
vérig nevelõk, megszállottak. Olyanok, akik
hivatásnak tekintik ezt a pályát. Akik em-
berségesek és nem csak a tananyagot nézték,
hanem a fiatal emberpalánták minden rez-
dülését észrevették. Velük mindig el lehetett
beszélgetni, mindig ráértek, ha szükségünk
volt rájuk.

Ratkó Józsefné kollégiumi nevelõm volt.
Minden igyekezetével azon fáradozott, hogy
a koli második otthonunk legyen. Szerette
volna, ha jól érezzük magunkat a diákott-
honban, ezért mindent meg is tett. Kulturális
rendezvényeket, vetélkedõket szervezett. Író-
olvasó találkozókon szerettette meg velünk az
irodalmat. Olyan szokás- és értékrendet
alakított ki, amelynek késõbbiekben is hasznát
vettük. Fegyelemre, rendre, pontosságra,

Szilágyi-díjas pedagógusaink
õszinteségre nevelt.
Arra, hogy legyünk
fogé-konyak a szépre,
a jóra.

Szilvási Ferenc-
né négy éven ke-
resztül volt fizika- és
kémiatanárom a
Korányiban. Az õ
óráin minden tanuló
fegyelmezetten visel-
kedett és csak a ta-
nárnõ magyarázatára
figyelt. Érdekes órá-
kat tartott.  Nem le-
hetett nem odafigyel-
ni, már csak azért sem  Kitüntetettek Ratkó Józsefné és Szilvási Ferencné

„Tettem a dolgom”

mert õ is mindenkit figyelemmel kísért. Na-
gyon igazságos és eredményes volt. Rendkívül
hálásak lehetnek neki azok, akik az õ szak-
területén tanultak tovább. Úgy emlékszem
tanárnõre, hogy naponta két táska javítani
valót cipelt haza és a következõ órára mindig
kijavította. Kiszámítható, következetes volt.

Minden tanuló vágya, hogy ilyen pedagó-
gusai legyenek. Szeretetteljes szigorban nevel-
tek. A „Követelek tõled, mert tisztellek” elvet
vallották mindketten. Tisztelték és szerették
tanítványaikat.

Mert mi kell a pedagógus pálya sikeréhez?
Füst Milán szerint: „Mélységes, minden

tulajdonságon, minden embereken tett rossz

tapasztalaton túláradó és ellenállhatatlan
emberszeretet”.

Gratulálunk tanárnõéknek a Szilágyi-díjhoz!

„Kedves, régi tanítóink,
-kik voltatok okítóink
-nem hiába fáradtatok
Nem veszett el a munkátok!
Köszönetet mondunk nektek,
s kívánjuk, hogy életetek
legyen derûs, zavartalan!
Éljetek sokáig boldogan.”

Õszinte szeretettel és tisztelettel:
Kissné Nagy Mária.

Mogyorósi László

Skicc
Nem vagy több, pár vonal csak,
skicc egy vázlatfüzetben,
festmény-elõtanulmány,
a színeid tubusban,
mint dívára a színpad,
úgy vár a sápadt vászon:
szemem, hogy újra lásson,
a valóság ecsetje
hiába zár a síkba,
hogy soha ne tapintva
szomjazzon a pupilla,
mint mûanyag tasak, mit
agyamban mélyre ástam,
nem bomlik el emléked,
hiába pattogzik le,
mint porcelánbabáról
a szín, és az aranymáz
ajkak nyomán a csészén,
DNS-em spirálján,
sejtnyi kottafüzetben
ott voltál, mielõtt még
hallottam harsogását
tested orkeszterének:
a nukleotidokból
komponált Loreley-dalt,
csengõhangot, mely ébreszt
életnyi tompaságból,
néhány hangjegy csupán két
spirálvonalon végig;

két kondenzcsík az égen,
rákottázva a bolygók:
rejtõzködõ pupillák,
két szétfoszló fonal vagy,
szétfutsz a végtelenbe.

Egy rendkívül pozitív beállítottságú embert ismerhettem meg Babosi Lászlóné tanár-
nõben, aki nem a pálya nehézségeit ecsetelte, hanem kizárólag annak szépségérõl,
a szakma iránti szerelmérõl beszélt. Manapság ritka, hogy egy pedagógus nem ke-
serûen, hanem jó érzéssel gondol vissza az elmúlt évtizedekre, a pedagóguspályán
eltöltött esztendõkre. A tanárnõ több mint harminc, tanári pályán eltöltött év után
megy nyugdíjba.

2008. június 6-án elhunyt Sánta Ferenc. Az
ötödik pecsét Kossuth-díjas írója idén lett
volna 81 éves.

1954-ben az új irodalmi nemzedék lehetséges
vezéralakjaként tûnt fel. Fõbb mûvei: Téli
virágzás (1956), Farkasok a küszöbön, novellák
(1961), Az ötödik pecsét (1963), Húsz óra
(1964), Az áruló (1966).

Az író 1956-ban és 1964-ben megkapta a
József Attila-díjat, 1970-ben Monte Carlóban
az Arany Nimfa Díjat. 1973-ban Kossuth-díjjal
tüntették ki, 1993-ban megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2007-
ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjét.

Sánta Ferenc Nagykállóban 1965-ben részt
vett egy író-olvasó találkozón, majd 1993-ban
az I. országos Ratkó József szavalóversenyen a
gálamûsort az õ emlékezése  nyitotta meg.
Ebbõl idéz Ratkó Józsefné:

 „A szabadságról meditálva, gondolkodva
Ratkó József pontosan felismerte azt, hogy
mi a szabadságnak a lényege.

Kérem, nagyon gondolkodjanak el azon,
amit mondok, hogy nem tévedek-e. A szabad
ember az a világ legmegkötöttebb embere.
(Paradoxon.) Úgy is mondhatnám, hogy a
szabad ember a legkevésbé szabad ember.
Szeretném megmagyarázni, hogyan értem. Az
az ember, aki a szabadságot úgy képzeli el, a
szabadság fogalma alatt azt érti, hogy gátlás,
korlát nélkül, másokra való tekintet nélkül csak
önmaga javára tekintve azt tehet, amit kíván,
ez az ember elszabadult, minden értéktõl
elszabadult, de nem szabad ember.

A szabadság azt jelenti, hogy az ember a
legbelsejébõl fakadó legszebb ajándékot, a
rendelkezést az akarata fölött, az örök
törvények tisztelete alá rendeli és úgy próbál
a szabadságával élni, hogy másoknak hasznára
válik. (…) Ez az embernek a gyönyörû
szabadsága, a rendben tartott szabadsága, a
másokért való élésnek a szabadsága. Hogy nem
terjedhet tovább az én szabadságom annál,
mint a másik ember szabadsága kezdõdik. Nem
érhetek túl a szabadsággal úgy, hogy a másik
ember szabadságát korlátozzam.

Nem érezhetem jól magam a világban, amíg
horribile dictu, éhen halnak emberek. Addig
nem érezhetem magam szabadnak, addig az
emberségem sérül, és nyomást, fojtást érzek a
szívemben, a lelkemben. Ezért kiabálnak a
költõk az emberi szabadságért…”

Sánta Ferencre
emlékezve

A Ratkó József Város Könyvtár vezetõje,
Ács Lászlóné az intézmény nyári nyit-
vatartási idejének módosításával kapcsolatban
fordult a Képviselõ-testülethez. Kérésében
megfogalmazta, hogy a könyvtár a meg-
változott körülmények miatt, illetve a nyári
szünidõ miatt jelentõsen veszített olvasó-

közönségébõl. A képviselõk ezeket a szem-
pontokat is figyelembe véve úgy határoztak,
hogy a bibliotéka 2008. július 1. és augusztus
30. között az alábbi idõpontokban tart nyitva:

Hétfõtõl-péntekig: 9-17 óráig
Szombaton: zárva
Július 14. és 27. között karbantartási

munkák miatt zárva lesz.

Nyári nyitva tartás

A gimnáziumi évek alatt budais diákként
határozta el Babosi Lászlóné, hogy a tanári
pályát választja hivatásául, ezért a Nyíregyházi
Tanárképzõ Fõiskola magyar-orosz szakára
jelentkezett. A diploma megszerzése után, 1972-
ben kezdett dolgozni Nagykállóban kollégiumi
nevelõként, az akkori Ságvári Endre Kollégi-
umban, majd a családalapítás, az elsõ gyermeke
születése után beiratko-
zott a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem orosz
szakára. Az egyetemi évek
a család és a munka mellett
teltek, a diploma átvétele
elõtt néhány hónappal
pedig már a második
gyermeke is megszületett.
Évekkel késõbb a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem
magyar szakát is elvégezte.

A Korányi Frigyes
Gimnáziumban 1981-tõl
tanította szaktárgyait.
„Tanári pályám kitelje-
sedése itt következett be,
bár kollégiumi nevelõ-
ként is szerettem dolgozni, de a családom
nehezen viselte, hogy keveset vagyok otthon.”

A férje szintén pedagógus, matematika-ábrá-
zoló szakos tanárként dolgozott nyugdíjazásáig
élete egyetlen munkahelyén, a Budai Nagy
Antal Szakközépiskolában. Megértõ társként
tudta, hogy mit jelent feleségének késõ éjsza-
káig dolgozatot javítani.

„Ez volt a munka nehézsége, a szépsége pedig
az, hogy a tanítványaim között mindig voltak
olyanok, akik ráéreztek arra, hogy milyen gyö-
nyörû is a magyar irodalom, vagy milyen
nagyszerû dolog egy idegen nyelv elsajátítása.

Öröm volt számomra a jó tanulókat felké-
szíteni szaktárgyaimból a továbbtanulásra, a
gyengébb teljesítményûeket pedig felzárkóz-
tatni, hogy sikeresen leérettségizzenek.” Éppen
ezért szeretett – mint mondja – szenvedély-
esen tanítani, közvetíteni a szépet, az erköl-
csöset. „Örültem, ha idõnként vitatkoztunk
órán egy-egy irodalmi alakról vagy mûvészi

megoldásról a tanít-
ványaimmal, mert ez
azt jelentette, hogy
elolvasták, megér-
tették a mûvet.

Jó érzéssel tölt el,
ha egykori diákjaim-
tól levelet vagy üzene-
tet kapok, amelyben
elért sikereikrõl szá-
molnak be”. Az egy-
kori tanítványok e-
redményeiben pedig
nyílván szerepe van a
pedagógusnak, aki jó
alapot teremtett, el-
szántan hitt a nevelés
erejében. Ma is, har-

minchat tanítással eltöltött esztendõ után azt
mondja: ha most lenne fiatal, újból ezt a pályát
választaná. „Jó volt azzal foglalkozni, olyan
munkát végezni, ami sok örömet adott. Szép
emlékekkel megyek nyugdíjba, mert nagyon
szerettem a munkahelyemet, a kollégáimat és
a gyerekeket.”

Bevallotta kicsit fél a szeptember elsejétõl,
amikor becsöngetnek, s neki már nem kell
menni, készülni a következõ órára. Egyelõre
nem tudja, hogy mit jelent ez. „Én tettem a
dolgom és nem készültem fel erre az
idõszakra.”
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Mi is az az amalgám?

Különbözõ fémek (ezüst, réz, cink, ón)
higannyal alkotott ötvözetét amalgámnak
nevezzük. A fogorvosok már több mint 150
éve alkalmazzák fogtömések készítésére. Ennek
legfõbb oka az, hogy könnyen feldolgozható,
elõállítása igen olcsó, és a belõlük készült
tömések megbízhatóak. Számos tanulmány
foglalkozott az amalgám-kérdéssel.

Tény, hogy a réznek, valamint a higanynak
nagy mennyiségben felhalmozódva egészség-
károsító hatása van. A mellékhatások lehetnek
idegrendszeri eredetûek (fáradékonyság, inge-

Vajon veszélyes
az amalgámtömés?

rültség, kedvetlenség – akár depresszió –
fejfájás, szédülés), szájüregi gyulladások
(fémallergia), hasmenés és akár étvágytalanság
is. A higany tömésbõl történõ felszabadulását
befolyásolja az amalgám típusa, a rágás, a napi
fogmosások száma, a tömés felületének
nagysága.

Összességében viszont elmondható, hogy az
amalgámtömés alkalmazása a fogászatban
elfogadott, egészségkárosító hatása pedig
nincsen.

Dr. Dankócsik Enikõ
        fogorvos

Gazdálkodók figyelem!
Emlékeztetõ

A Nagykállói Közép-
iskola, Korányi Frigyes
Gimnázium régi épü-
letszárnyának külsõ re-
konstrukciójával együtt
a névadó báró Korányi
Frigyes szobra és a
megkopott névfelirat is
megújult.

Remélhetõleg már mindenki számára ismeretes,
hogy az Agrár – Környezetgazdálkodási támogatások
kötelezettségeinek teljesítésének egyik legfontosabb
feltétele, hogy a gazdálkodók elkészítsék a gazdál-
kodásuk nyomon követéséhez szükséges GAZDÁL-
KODÁSI NAPLÓT.

A gazdálkodási naplót gazdálkodási évenként kell vezetni, mely minden év szeptember 1-tõl
következõ év augusztus 31-ig tart. A támogatási idõszak 5 éves, így minden évben el kell készí-
teni vagy készíttetni a naplót a 4/2004 (I.13.) FVM rendelet (az egyszerûsített területalapú
támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ “Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a “Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”
feltételrendszerének meghatározása) szerint. Az elõbb említett rendelet által meghatározott
intézményhez eljuttatni a Gazdálkodási Napló egy aláírt, gazdálkodó által hitelesített másolati
példányát.

Támogatási periódus negyedik éve:  (2007/2008)
Gazdálkodási év:   2007. 09. 01. – 2008. 08. 31.
Napló beküldési ideje: 2008. 08. 31. – 2008. 10. 31.
Napló beküldési helye: Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Fõbb irányelvek a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez:

egy lapon kell összesíteni a földterületet hasznosítási irányonként és az állatokat (fajonként,
korcsoportonként és mindezt állategységben is megadva),

a parcellaösszesítõ adatlapon a helyrajzi számokat fel kell tüntetni, célprogram besorolást
megadni, talajvizsgálat típusát feltüntetni,

külön adatlap van „A PARCELLÁN TERMESZTETT NÖVÉNY ADATAI” címmel. Mint
a neve is mutatja parcellánként, kell elkészíteni. Ezen a lapon szerepel a részletes Tápanyag –
gazdálkodási Terv is. Ugyanez az adatlap elkészült az ültetvényekre vonatkoztatva is.

Külön adatlap van „PARCELLAMÛVELÉSI ADATOK” címmel. Szintén parcellánként
kell kitölteni.

A PERMETEZÉSI NAPLÓ szerves része a Naplónak,
ÖNTÖZÉSI NYÍLVÁNTARTÁS (amennyiben van),
az állattartók részére a TARTÁSMÓD ÖSSZESÍTÕ (amennyiben van),
a TRÁGYÁZÁSI NAPLÓ készítése parcellánként,
a SZERVESTRÁGYA MÉRLEG készítése,
a SZAKTANÁCSADÁSI ADATLAP kitöltése,

Az Új Gazdálkodási Napló letölthetõ elektronikus formában is a következõ honlapokról:
uhttp://www.fvm.hu (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honalapja)
Word és Excel formátumban is tartalmazzák az Új Gazdálkodási Naplót.

Végezetül kiemelnénk, hogy a Gazdálkodási Naplót folyamatosan kell vezetni, melyet egy
esetleges helyszíni ellenõrzés alkalmával az ellenõröknek be kell mutatni.

Minden Agrár – környezetgazdálkodási programban részt vevõ gazdálkodónak eredményes
munkát kívánunk!

 Nagy József, Bellus József
Ügyfélszolgálati kamarai tanácsadók

Felújítás
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SPORT

A nagykállói kick-boxosok
a világ élvonalában

Sportegyesületünk 2001-
ben Nagykállói Nõi Kézilabda
Egyesületként került bejegy-
zésre, ekkor kapcsolódtunk a
Megyei Bajnokságba. Hosszú
és rögös volt az út, de a ke-
mény munkának köszönhetõ-
en idén már második alka-
lommal vívtuk ki a III. hely-
ezést úgy, hogy három na-
gyon jó játékosunk hosszabb-
rövidebb ideig komoly sé-
rülés miatt kényszerpihenõre
került, illetve van jelenleg is.

Az évek során egyre jobban
összeforrt ez a kis közösség,
amelyben nagy figyelmet for-
dítunk az utánpótlás nevelé-

Mindent beleadtunk,
mi „kézilabdás” lányok és asszonyok…

Balról az álló sor: Veress László, Papp Laura, Demkó
Zsanett, Varga Fruzsina, Vargáné Péter Zsuzsanna,
Tamásné Herczku Beáta, Bojti Vivien, Czagány
Zsuzsanna, Kocsmáros András. Balról a guggoló sor:
Szûcs Edina, Urbánszki Éva, Fehér Barbara, Erdõ-
hegyi Zsuzsanna, Kocsmáros Andrásné, Kónya
Henrietta.

A három
serleget
elnyerõ
játékos.

sére is, hiszen jelenleg öten
„nevelkednek kezeink között”.
Ugyanakkor a legjobb kapus
címet kiérdemlõ játékosunk
Kocsmáros Andrásné, so-
hasem titkolja életkorát (50
éves), sõt büszke rá. Bizonyít-
ja ezt életkorát meghazudtoló
védéseivel, játékával.

Június 15-én szüleink, csa-
ládtagjaink - hozzájárulásával
és segítségével – együtt töl-
töttük a délutánt az erõnléti
felkészülés egyik kedvenc hely-
színén a harangodi dombok

Tényleg mindent be-
leadtunk a 2007/2008-as
idény bajnoksági küzdel-
meibe, játékába, kezdve
a felkészüléstõl, az anya-
gi hozzájáruláson át, a
még jobb közösség kiala-
kításáig.

tövében. Meghívásunkra meg-
tisztelte rendezvényünket
Veress László és Kocsmá-
ros András is a Megyei Kézi-
labda Szövetség képviseleté--
ben. Mindenki Laci bácsijától
mindannyiunk nyakába oda-

került a bronzérem. Meghatód-
va vettünk át mind a tizenket-
ten, a tizenharmadik játéko-
sunk jelenleg Németországban
dolgozik (Egyébként edzõlab-
dáját aláírásunkkal oda is magá-
val vitte, Õ Bárdiné „Kapus”
Kriszta, akit visszavárunk.)

Három serleg is gazdára ta-
lált, a legtöbb gólt lövõ: Er-
dõhegyi Zsuzsanna, az egye-
sület elnöke is egyben, a legjobb
kapus: Kocsmáros András-
né, a legjobb játékos Demkó
Zsanett.

Valamennyien tisztában
vagyunk azzal, hogy a leg--
jobbak is egy kis csapat mun-
kájának eredményeként ju-
tottak ilyen szintre és nem--
csak õk, hanem valameny-
nyien becsülettel, keményen
dolgoztunk. Egy-egy gyõze-
lem, olykor a döntetlen is ki-
mondhatatlanul csodás érzés.
A szülõk, férjek, családtagok
megértõ hozzáállása nélkül ez
nem menne, mert a heti két
edzés, egy-egy mérkõzés a
napi teendõket, hétvégéket
sokszor átrendezi. Köszönet
a megértésért!

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Nagykálló Vá-
ros Képviselõ-testületének is
az anyagi támogatásért, igyek-
szünk legjobb játékunkkal
megszolgálni. Most a nyári
idõszakban mi is pihenünk,
július végén kezdjük a felké-
szülést, s a bajnokságban ma-
gunk elé tûzzük a fényesebb
érem megszerzését.

A nagykállói labdarúgó-
csapat bent maradt a Megyei
Bajnokságban, de az év elején
az akkori edzõ, Révész Csa-
ba jóslata ellenére nem ke-
rültek a középmezõnybe.
Juhász Mihály elmondása
szerint döntését elsõsorban
nem a csapat eredménytelen
szereplése miatt hozta meg:

A sportolók a versenyen a
legkeményebb full contact-
ban indultak, ahol a sorsolás
nem kedvezett számukra, mivel
kazah, belorusz, szerb, horvát,
norvég és olasz élvonalbeli
kick-boxosokkal kellett meg-
mérkõzniük. Balogh Zoltán
több meccset megnyerve,
nagy küzdelemben, a késõbbi
bajnoktól kapott ki. A ver-
senyzõrõl érdemes tudni,
hogy a súlycsoport legna-
gyobb ütõje és rugója, juni-
or 60 kg-os súlycsoportban.

Felnõtt full contactban Ki-
rály János a négy közé jutá-
sért egy nagyon kemény szerb
VB-EB versenyzõvel mérkõ-

 A Nagykállói Dragon
SE versenyzõi: Balogh
Zoltán és Király János
Világ Kupa bronzérmet
szereztek a 30 országot
felvonultató bajnok-
ságon.

zött, akire háromszor is rászá-
moltak, így a nagykállói spor-
tolónak kijárt a gyõzelem. A
döntõbe jutásért a késõbbi
gyõztes belorusz világbajnok-
tól kapott ki, pedig edzõje,
Bogdán Zoltán szerint úgy
indult a meccs, hogy a nagy-
kállói nyeri a küzdelmet.
Annyira kemény volt a me-
zõny, hogy a magyar sporto-
lók full contactban alig nyer-
tek érmet. Szerencsére Ba-

A fiúk akikre büszkék vagyunk

logh és Király megmutatták,
hogy világviszonylatban is
ott a helyük.

A fiúk edzõje, Bogdán
Zoltán I. danos kick-box
mester ezzel az eredménnyel,
pályája legnagyobb ered-
ményét érte el, amivel nem-
zetközileg is elismert kick-
box edzõ lett.

Gratulálunk!
B. Z.

Új elnökség irányítja
a labdarúgó szakosztályt

Megbízatásának lejárta elõtt lemondott a Nagykállói Labdarúgó Egyesület elnöke
Juhász Mihály, majd ezt követõen leköszönt a munkáját segítõ öt tagú elnökség is.
Az elnökséget egyébként négy évre választja a Közgyûlés, tehát egy évvel a második
ciklus lejárta elõtt mondott le az elnök, családi és munkahelyi elfoglaltságaira
hivatkozva.

– Lehet, hogy ezek is köz-
rejátszottak, de nem elsõsor-
ban emiatt mondtam le –
mondta Juhász Mihály.

 – Nem volt új keletû az
elhatározásom, ugyanis már
télen megfogalmazódott
bennem, amikor még sokkal
jobban szerepelt, elõkelõbb
helyen volt a csapat. Nagyon
sok szabadidõmet elvette ez a
munka, s ezért döntöttem
úgy, hogy lemondok

Az Egyesület elmúlt hét
évben végzett munkájáról
elmondta, hogy a különbözõ
átszervezések miatt ugyan bent
maradt, de a kiesés határán
lévõ együttest örököltek meg
annak idején, és most szintén
nem egy acélos csapatot tudtak
átadni.

– De eredményekrõl, sike-
rekrõl is be tudok számolni,
hiszen a korábbi években a
Megyei Bajnokság harmadik
helyére is felkerültünk, nem
beszélve arról, hogy közel 150

igazolt labdarúgója volt az
Egyesületnek. S amire igazán
büszkék lehetünk az az után-
pótlás nevelése. Nagyon sok
tehetséges játékossal tudtunk
foglalkozni a hét év során,
akik közül sokan NBI-es
csapatoknál is megállják a
helyüket, többen pedig
NBII, NBIII-as együtteseknél
sportolnak. Ez tehát azt iga-
zolja, hogy jó úton jártunk
az elmúlt évek során, s ezt
elsõsorban az elnökség tag-
jainak szeretném megköszön-
ni, mert az õ támogatásuk,
munkájuk nélkül nem tudtuk
volna elérni.

Az elnök és az elnökség
lemondása után, az õszi sze-
zon kezdete elõtt új elnök-
séget kellett választania a
Közgyûlésnek. Az elnöki
posztra Drágár Zsolt je-
lentkezett, aki korábban ed-
zõje is volt a csapatnak.

– Hét és fél évig voltam a
nagykállói futballcsapat já-
tékosa, csapatkapitánya, majd
edzõje, így volt rálátásom az

elnökség munkájára. Jónak
tartom elõdeim munkáját,
célkitûzéseiket mindig igye-
keztek megvalósítani, szem
elõtt tartani. Én egy fiatalo-
sabb, lendületesebb, rugalma-
sabb elnökséget szeretnék, s
azt, hogy ez jellemezze a

munkánkat. Ez elsõsorban azt
jelenti, hogy a jövõben na-
gyobb lendülettel, kitartób-
ban keresünk majd a csapat
számára szponzorokat, illetve
új játékosokat. Az elnökséget
ez alapján próbáltam fel-
állítani, tehát fiatal, ambició-
zus emberekre esett a vá-
lasztásom, így került Tolnai
Sándor, Budaházy László,
Gyõrfi Gergely (titkár) és
Vámos János az elnökségbe.

Az új elnökség felállítása óta
játékos-cserék is történtek a
csapatnál. Nyolc játékos tá-
vozott, akik rutinos, koráb-
ban magasabb játékosztályban
is futballozó csapattagok
voltak.

– Úgy gondoltuk, hogy
szükség van a „fiatalításra” és
megpróbálunk nagykállói,
illetve nagykállói kötõdésû
sportolókat leigazolni a klub-
hoz. Szükség van természe-
tesen a tapasztalt játékosokra
is, mert az arányt tartani kell
a csapaton belül, de úgy gon-
dolom, hogy most elsõ-
sorban a fiatalok tehetnek
ezért az egyesületért. Egyéb-
ként a korábbi edzõ Révész
Csaba lemondása után
valószínûleg én leszek a csapat
edzõje. Év elején a távo-
zásomat az indokolta, hogy
nem volt megfelelõ képe-
sítésem az edzõi feladatok
ellátásához, amit idõközben
megszereztem.

Drágár Zsolt elmondta:
terveik között szerepel, hogy
egy stabil csapatot kovácsol-
janak, amellyel a következõ
idény végére feljuthatnak a
középmezõnybe, és beke-
rülhetnek az elsõ 10-be, de
egyelõre a szurkolók, támo-
gatók türelmét kéri az ered-
mények, a sikerek beéréséig,
az új játékosok „beépüléséig”.

Juhász Mihály

Drágár Zsolt
Nagykállói Nõi Kézilabda

Egyesület elnöksége

Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói Városi
Sportegyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2008. augusztus 2-3-án

a Nagykállói Labdarúgópályára

a
NEMZETKÖZI KÁLLÓ KUPA

TESTVÉR TELEPÜLÉSEK TORNÁJÁRA

Program:
Augusztus 2. (szombat)

14 óra: A rendezvényt megnyitja Juhász Zoltán polgármester

A mérkõzések kezdete:
15 óra: Borsi – Técsõ
17 óra: Tasnád – Nagykálló

Augusztus 3. (vasárnap)
9 óra: Helyosztó mérkõzés a III. helyért
11 óra: Döntõ
13 óra: Eredményhirdetés

A rendezvényre ingyenes a belépés!
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M O Z A I K

A P R Ó H I R D E T É S

Hirdetésfelvétel:
E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu

Telefon: 42/263-141, 70/2431-324

HIRDETÉSI SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói
Hírmondó következõ számában ingyenesen tegyék közzé.

A hirdetés szövege:..................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Név:........................................................................................
Cím: ......................................................................................

Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-éig szíves-
kedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal –Somogyi B. u. 5-7.
szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

GÓLYAHÍR – 2008. január – április

GRATULÁLUNK a házasságot kötött pároknak:

Magyar állampolgár lett:

1968-as 50 köbcentis SHC-VALBE Simson üzemképes
állapotban ELADÓ. Irányár: 70.000.- Ft. Telefon: 20/485-6919

Színes falképek készítése, festése bármilyen falfelületre. Kicsi
és nagy faliképek keret nélkül. Telefon: 70/223-4593

Két darabból álló tálalószekrény ELADÓ. Ár: 60.000.- Ft
Telefon: 20/450-7140

Ács és bádogos munkák kivitelezése, régi és új tetõk lemezzel
való fedése. Ingyenes felmérés és árajánlat.

Telefon: 70/223-4693

Megbízható középkorú nõ bejárónõi munkát, illetve idõs
embereknél felügyeletet, bevásárlást, takarítást vállalna.

Telefon: 30/442-7235

Nagy Fanni  jan. 4.
Balogh Zsófia jan. 7.
Selley Andor jan. 17.
Barta Dávid  jan. 24.
Nagy Dávid  jan. 27.
Palicz Fanni jan 28.
Bodnár Dániel jan. 30.
Dankó Zóra jan. 31.
Balogh András feb. 8.
Tóth-Kondor Elizabet feb. 16.
Gebri Zsófia feb. 23.
Papp Gergõ feb. 29.
Szabó Ivett márc. 2.
Nagy Luca márc. 2.
Kochish Dyulo márc. 4.
Vad Mirella márc. 6.
Tapasztó Dóra márc.10.
Csonka Regina márc. 13.

Szabó Blanka márc. 19.
Takács Alex márc. 21.
Veres Kristóf márc. 24.
Orbán Szabolcs márc.27.
Kovács Vivien márc. 27.
Szász Nóra márc. 30.
Albók Krisztina ápr.1.
Barkóczi Dorina ápr. 4.
Barta Dorottya ápr. 10.
Macsu Kitti  ápr. 12.
Horváth Dorina ápr. 12.
Vadász Kevin ápr. 14.
Perge Éva ápr. 20.
Sulomán Kristóf ápr. 22.
Karászi Balázs ápr.25.
Takács Árnika ápr. 26

Pálovics György – Varga Ilona
Szaponár Arnold – Albók Szilvia
Dr. Kapin Béla – Tóth Erzsébet

Kulcs László Károly – Oláh Gabriella Krisztina
Kozsla Attila – Sady Judit

Lukács Sándor – Marinka Melinda

Zékán Szvetlána, Hurnyi Margaréta, Kiss Attila,
Kiss Mária, Kiss Attila

2008.évben elhunytak:
Erdõhegyi József  jan.19.
Czimre Józsefné  jan.21.
Tóth Andrásné  jan.22.
Tóth Imréné  febr.1.
Szabó Károlyné  febr.2.
Torda Miklósné  febr.3.
Albert József  febr.5.
Újfalusi János  febr.7.
Boros József  febr.8.
Harsányi László  febr.8.
Balázs László  febr.24.
Boda Mihály  febr.25.
Sõrés Istvánné febr.29.
Novadarszki Istvánné  márc.7.
Sõrés Sándor  márc.10.
Donka Péter  márc.10.
Bag Irén  márc.11.
Szegedi Ferenc  márc.12.
Farkas András  márc.17.
Soltész Menyhértné   márc.18.
Fodor Béláné  márc.19.
Sõrés Istvánné  márc.26.
Pere Imréné   márc.26.
Vass László márc.27.
Baranyi Sándorné márc.28.
Kohán Mihály  márc.28.
Andrejkovics Ferencné  márc.29.
Kocsis Lajos   márc.31.
Aradi Lajos  ápr.4.
Béni Sándor  ápr.4.
Márton Zoltán  ápr.8.
Pintér László  ápr.9.
Török János   ápr.20.

Márföldi András  ápr.26.
Rézmûves Zoltánné  ápr.26.
Bartha András  ápr.28.
Szabó Sándor  ápr.29.
Toka József ápr.29.
Haklik István  máj.3.
Kurucz László  máj.9.
Horváth István  máj.9.
Várnai Lászlóné  máj.11.
Orosz János   máj.13.
Juhász János   máj.18.
Tóth György  máj.21.
Juhász Józsefné  máj.25.
Kóródi Miklós  máj.28.
Belme Jánosné  máj.29.
Lipcsei András  máj.31.
Nagy József   jún.1.
Forró Sándor  jún.3.
Dr. Rácz Róbertné  jún.3.
Csordás István  jún.3.
Graholy László  jún.9.
Csordás Istvánné  jún.10.
Svank Gáborné  jún.15.
Halász Istvánné  jún.16.
Surányi János  jún.18.
Négyesi Miklósné  jún.21.
Vékony Jánosné  jún.25.
Katona Tibor  jún.28.

Nagykálló, Kisharangodi út 16. sz. alatt 2,5 szobás,
gázkonvektor+cserépkályhás fûtéssel, ipari árammal, sok
melléképülettel, hangulatos elõkertes, 800 négyszögöl telekkel,
családi ház ELADÓ. Telefon: 42/263-685
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