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Még az ünnepség kezdete elõtt lovas huszá-
rok érkeztek, a fõtéren pedig a középiskolások
a Nemzeti dal másolatát és barkát osztottak a
Városi ünnepségre érkezõ nagykállóiaknak.

A nemzet ünnepén
Igazi tavaszi idõben ünnepelhettek a nagykállóiak március 15-én vasárnap délelõtt

a Szabadság kertben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 161-ik évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezésen.

A Himnusz éneklése után Birta Ferencné, a
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója mondott ünnepi
beszédet, felidézte a múlt eseményeit.
Elmondta: „161 év távlatából nem csupán
kegyeletbõl hajt fõt ’48-nak minden magyar,
fõt hajtunk a társadalmi haladás meg-
valósítására elszánt hõsök és jeles tetteik elõtt
is. Szembe kell néznünk azzal, hogy milyen
példát mutatott, milyen kötelességet ró ránk

mindaz, amit õk azokban a sorsfordító
napokban véghezvittek. Hitet és erõt merít-
hetünk ezekbõl holnapi tennivalóinkhoz.

Számunkra 1848 egyik legfõbb üzenete az
volt, hogy ezeréves históriája során a ma-
gyarság ismét és újra képes volt felülkerekedni
megpróbáltatásain és felküzdötte magát a
haladás élvonalába. Sokféle fénytörésben látta
már ’48 ünnepét a magyarság. Mégis a márciusi
eseményeknek minden korban megvolt a maga
hiteles olvasata. Március 15-ike nem csak

ünnep, olyan nap, amit szeretünk, mert
nekünk egyet jelent a szabadsággal.”

Az ünnepi szónokot a Budai Nagy Antal
Szakközépiskola Intézményegység diákjainak
mûsora követte, majd ezután a tömeg átvonult
az 1848-49-es hõsök tiszteletére állított
Szabadság szobor elé, ahol az önkormány-
zatok, a politikai pártok, önkormányzati
intézmények, civil szervezetek és a Szakkórház
képviselõi koszorúztak.

Az utóbbi idõben egyre többször és több
helyen lehet arról hallani, hogy a Benetton
Kft. nagykállói gyáregysége csökkenti a
termelést, és ezzel együtt a foglalkoztatottak
számát, illetve azt, hogy elköltözik a városból.

Valóban van-e valóságalapja ezeknek a
híreszteléseknek? Fontos a mögöttes tartalom,
a válasz, a gazdasági válság idején különösen,
hiszen a multinacionális vállalat Nagykálló
egyik legnagyobb foglalkoztatója.

– A Benetton Ungheria Kft-nek jelenlegi
megrendelésében visszaesés tapasztalható. Ez
okozta azt a fajta szükségszerûséget, miszerint

bizonyos részlegeinken csökkenteni kellett a
foglalkoztatottak számát – nyilatkozta
kizárólag a Nagykállói Hírmondónak
Leonardo Virzi, a Benetton Ungheria
Kft. pénzügyi igazgatója. – Amennyiben
a gazdasági válság okozta helyzet tovább
fokozódik, kénytelenek leszünk további
átszervezéseket végrehajtani és ennek kö-
vetkeztében tovább csökkenteni a fog-
lalkoztatottak számát. Ennek ellenére a
Benetton Ungheria Kft-nek nem áll
szándékában tevékenységét megszüntetni
Nagykállóban.

Nem költözik a Benetton!

„Az érintett korosztály a nagykállói lakosság
20 százalékát jelenti, de rajtuk kívül bárki
számára nyitva áll az Ifi tanya, akinek tanácsra,
információra van szüksége vagy csak egy jó
beszélgetésre vágyik”  – mondta Juhász
Zoltán. A polgármester az átadóünnepségen
beszélt arról is, hogy az elmúlt évben a 14-29
évesek által elkövetett bûncselekmények száma
5 százalékkal nõtt a korábbi évekhez képest,
ez pedig azt is jelenti, hogy hasznos sza-
badidõs tevékenységet, elfoglaltságot kell
biztosítani számukra. – „A fiatalok és a testület
tagjai közül többen, elsõsorban Oroszné dr.
Nagy Matild alpolgármester asszony már
régóta szorgalmazta egy hasonló hely
kialakítását, most pedig Uniós támogatásból
sikerült ezt megvalósítani.”

– Az Ifi tanyán helyet biztosítunk
önszervezõdõ fiatalokból álló csoportok
összejövetelére, találkozására. Kéthetente,
felváltva filmklubot illetve vitaklubot
szeretnénk indítani – tájékoztatott Haklik
Marianna, az Ifi tanya szakmai vezetõje. – Az
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Birta Ferencné

Juhász Zoltán és dr. Török László

Korabeli lovashuszárok

Márciusi ifjak

A Nagykálló Városi ünnepség a Szózat
eléneklésével ért véget.

M e g h í v ó
Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait

a Költészet Napja
alkalmából rendezett Városi ünnepségre

és a VI. Nagykállói Tavaszi Tárlat
megnyitójára

2009. április 8. (szerda) 17 órára
a Mûvelõdési Központ Kamaratermébe.

A költészet napja alkalmából vendégeink:
Elek Tibor (Ratkó József-díjas író), Mogyorósi László (költõ),

Babosi László (irodalmár)
Közremûködnek: a Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység drámatagozatos

növendékei

M e g h í v ó

„Egy hely, ami mindig nyitva áll”
Átadták az egykori

Sportpresszó helyén
kialakított Ifi tanyát,
amely elsõsorban a
14-29 éves korosztály
számára biztosít kel-
lemes környezetet, a
munkatársak pedig
hasznos tanácsokkal,
információkkal lát-
ják el a betérõket.

Már birtokba is vették

Juhász Zoltán polgármester átadta

Haklik Marianna

létrehozásával az ön-
kormányzat segíti a
városban élõ fiatalok
kommunikációs ké-
pességének javítását,
társadalmi integ-
rációját, továbbá se-
gíteni kívánja társas
kapcsolataik bõvítését,
közösségi, közéleti

részvételük fejlesztését, pályaválasztásukat,
munkaerõ-piacra való belépésüket. Ez utóbbi
elsõsorban álláskeresési technikák elsajátítását,
állástréningek szervezését, munkahely-

megtartást segítõ programok szervezését
jelenti, illetve ingyenes ECDL tanfolyamok
indítását. Az Ifi tanyán ezen kívül jogi,
pszichológiai-mentálhigiénés tanácsadást,
valamint drogprevenciós tréningeket is tartunk
majd

Az iroda az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által kiírt
Támogató Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP– 5.2.5/08/1/B) kiírásán,
„Egy hely, ami mindig nyitva áll.” címmel.
Az elnyert támogatás összege: 18.935.569  Ft.
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FEBRUÁRBAN HOZOTT DÖNTÉSEI

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET

PÉNZÜGYEK
Mint arról a lap elõzõ számában már beszámoltunk a nagykállói Képviselõ-testület (14 „igen”

és 2 „tartózkodás”-sal) elfogadta a város 2009. évi költségvetését. Az idei büdzsét 2,313 millió
forint bevétellel és 2,418 millió forint kiadással hagyták jóvá, a tervezett hiány 105 millió
forint.

Elfogadta a Képviselõ-testület a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ 2009. évi
költségvetését. A 2007-tõl mûködõ munkaszervezet idei évre vonatkozó költségvetésének bevételeit
94 millió  míg kiadásait 96 millió forintban hagyta jóvá a testület.

Az Országgyûlés még az elõzõ évben módosította a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényt, s ezzel együtt új támogatási formát vezetett be 2009-tõl: az óvodáztatási
támogatást.

A törvény szerint a jegyzõ annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermeknek a szülõje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába és
gondoskodik a gyermeke rendszeres óvodába járatásáról pénzbeli támogatást biztosít. További
feltétele a pénzbeli támogatás folyósításának, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó
személy önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy – gyermekének hároméves koráig – maximum
8 osztállyal rendelkezik.

A pénzbeli támogatás összege 2009. évben gyermekenként elsõ alkalommal 20.000 Ft., ezt
követõen esetenként és gyermekenként 10.000 Ft.

A törvény rendelkezik arról is, hogy az önkormányzat helyi rendeletben elõírhatja, hogy az
elsõ alkalommal folyósításra kerülõ pénzbeli támogatás helyett a szülõnek természetbeni
támogatást nyújtson. Amennyiben a szülõ elsõ ízben természetbeni támogatásként kapja az
óvodáztatási támogatást, akkor azt a gyermek beíratását követõ hét munkanapon belül kell a
szülõnek rendelkezésre bocsátani.

Elkészült a Nagykállói Városvédõ
Egyesület 2009. évi programja. A tagok
javaslataikat az alapszabályzatban rög-
zített célkitûzésekre alapozva tették meg,
de a jelenlegi pályázati lehetõségekkel is
élni kívánnak.

Véghseõ Sándor, az Egyesület újonnan meg-
választott elnöke a 2009-es év fontos fel-
adataként határozta meg a más civil szerveze-
tekkel történõ partneri viszony erõsítését és a
lakossági aktivitás növelését, továbbá azt, hogy

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester asszony azt a kérdést fogalmazta meg: ki fogja
rendszeresen ellenõrizni, hogy jár-e a gyermek óvodába.  Dr. Török László elmondta, hogy az
önkormányzat ellenõrzi – az óvodán keresztül, – hogy jár-e a gyermek rendszeresen óvodába.
Trefán Jánosné alpolgármester asszony szerint ez a törvény arra ösztönzi a szülõt, hogy járassa
óvodába gyermekét.

PÁLYÁZATOK
A februári testületi ülésen számolt be Juhász Zoltán polgármester úr arról, hogy az

Önkormányzatnak 2008-ban megközelítõleg 4 milliárd forint támogatást sikerült pályázati
úton elnyernie.

Támogatta a testület, hogy a nagykállói Önkormányzat konzorciumi vezetõként pályázatot
nyújtson be a Nagykállói Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Nemzetközi Élet és
Egészség Környezetvédelmi Alapítvány a Kárpátok Régióban Biztos Kezdet program keretében
Gyermekház létrehozására. A program célja olyan helyi „Biztos Kezdet” programok
megvalósítása, amelyek a helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a szegénységben
élõ 0-5 éves korú gyerekek fejlõdését, és ezáltal hozzájárulnak a szegénység újratermelõdésének
megakadályozásához.

A februári testületi ülésen a megtárgyalt és elfogadott napirendi pontokon túl szóba kerültek
az Önkormányzat már benyújtott, illetve benyújtandó pályázatai. Horváth Sándor (VP)
elmondta, hogy a Városfejlesztési és Bûnmegelõzési Bizottság ülésén már többször szóba került,
hogy célszerû lenne pályázni alternatív energiaforrások (napenergia, hõszivattyú, termálvíz)
felhasználására. „Emlékeztetném képviselõ társamat, hogy korábban éppen ez a testület szavazta
le a termálvíz erre a célra való felhasználására tett javaslatomat” – mondta a felvetésre tett
válaszában Juhász Zoltán polgármester.

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester asszony hozzászólásában kifejtette: „örvendetes,
hogy a pályázati támogatásból több jelentõsebb beruházás is megvalósult/megvalósul
városunkban, sajnálatos viszont, hogy mûvelõdési ház építéséhez nem sikerült támogatást
szerezni, amire igenis szüksége lenne a városnak.” A polgármester elmondta, hogy az
Önkormányzat elõreláthatóan még ebben az évben pályázatot nyújt be mûvelõdési ház és
konferenciaközpont építésére.

 Tisztelt olvasók! Nagykálló Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szilágyi
Istvánról elnevezett díjat az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 1. § (5) bek.,
a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján „azoknak a személyeknek és közösségeknek
ítéli oda, akik kiemelkedõ eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelõ munkában;
magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak a hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.”

A kitüntetést minden évben a Pedagógusnap alkalmából rendezett Városi Ünnepségen
adják át.

A Szilágyi István-díj odaítélésére – a városlakóktól érkezett javaslatokat is szem elõtt
tartva – az Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot a Képviselõ-
testületnek.

A Bizottság ezúton kéri a Tisztelt városlakókat, hogy idén is tegyenek javaslatot azokra
a személyekre, közösségekre, akiket kiemelkedõ munkálkodásuk, életmûvük elismeréseként
alkalmasaknak tartanak a kitüntetésre.

Fontos tudni, hogy az Agrár Környezet-
gazdálkodási programban szereplõ gaz-
dálkodóknak záró talajvizsgálati idõszaka 2008.
szeptember 1. és 2009. május 31-e között van
(50/2008 (IX. 04) IH közlemény). Ezen idõszak
alatt kell a talajmintákat a laboratóriumba
küldeniük és elvégeztetni a szükséges talajvizs-
gálatokat a célprogramoknak megfelelõen.
Fontos tudni, hogy az AKG programban nem
szereplõ területekre is vonatkoznak, a „Helyes
Gazdálkodási Gyakorlat” (HGGY) elõírásai.
Ebbõl következik, hogy nem csak az AKG-s,
hanem azon parcellákról is talajmintát kell
szedni, amelyek nem szerepelnek az AKG célprog-
ramjában, de a gazdaság területéhez tartozik, hiszen
a HGGY a gazdaság teljes területére vonatkozik.

Azok a termelõk, akik területalapú támoga-
tást igényelnek és nitrát érzékeny területen
gazdálkodnak, a „Helyes Mezõgazdasági
Gyakorlat” (HMGY) elõírásait be kell tar-

taniuk. Ennek értelmében szántóföldi kultúra
esetében 5 évente talajmintát kell venni és
tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni és
ennek megfelelõen végezheti a tápanyag-
utánpótlást. A gyepnél 10 évente elvégeztetett
szûkített talajvizsgálatra van szükség és a
talajvizsgálat adataiból elkészített tápanyag-
ellátási terv szükséges. (A nitrát érzékeny
területek MEPAR kód szerint lehatárolását az
FVM honlapján is megtalálható – www.fvm.hu
– 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet tartalmazza).

 A rendelet hatálya alá tartozás eldöntése a
gazdálkodók feladata. (A mulasztás 50-500.000
Ft-os bírságot vonhat maga után!)

Fenti felsorolásból láthatjuk, hogy bõven
akad tennivalónk a talajvizsgálatok terén.

Bellus József, Nagy József
Magyar Agrárkamara UMVP tanácsadók

Gazdálkodók figyelmébe!

2009. április 16. (csütörtök) 8-16 óráig
2009. április 17. (péntek) 8-16 óráig

A beiratkozás helye:
Nagykálló Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
Nagykálló, Szabadság tér 5-8. Alsó tagozat épülete I. emelet 20-as szoba

A beiratkozáskor kérhetik a szülõk a gyermek részvételét a kiscsoportos:
� matematika orientációs,
�   angol nyelvi orientációs,
�   német nyelvi orientációs képzésbe.

Kérjük, a beiratkozásra hozzák magukkal a következõket:
�  születési anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a TAJ-kártya
    fénymásolatát,
� jegyzõi hatósági bizonyítványt a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról –
   igényelhetõ: Nagykálló Polgármesteri Hivatal –Tóth Ágota
� óvodai szakvélemény és egyéb szakvélemény,
� diákigazolvány igényléséhez: fehér hátterû igazolványkép,
� tanulóbiztosítás önkéntesen köthetõ (600.- Ft-tól),
� iskolai nyakkendõ/sál 1000.- Ft/db

SZERETETTEL VÁRJUK LEENDÕ  ELSÕ OSZTÁLYOSAINKAT és SZÜLEIKET.

ELSÕ  OSZTÁLYOSOK  BEIRATÁSA

az Egyesület tevékenysége nagyobb nyilvános-
ságot kapjon.

A 2009. év tervei között szerepel immár
hagyományosan a jeles napokon – többek
között Föld Napján, Víz Világnapján –
programok szervezése óvodások, iskolások és
a nagykállói lakosság részvételével környe-
zetünk megóvása szellemében. Ezen kívül
fontosnak tartanák – korábban a Városvédõ
Egyesület által – létrehozott Testvérvárosi Park
felújítását és gyalogátkelõhely kialakítását a
Korányi út és a Jókai utca találkozásánál. Ter-
vezik egy elõadás megszervezését, melynek
témája: a megújuló energia felhasználásának
lehetõségei a háztartásokban. Az Egyesület
fotópályázatot ír ki „Környezeti veszélyek
Nagykállóban” címmel, melyen korhatár nélkül
vehetnek részt az érdeklõdõk.

A Nagykállói Városvédõ Egyesület számít a
lakosság aktivitására és arra, hogy adójuk 1
százalékával is támogatják Nagykálló környe-
zetének szebbé tételét.

Véghseõ Sándor

A város védelméért

A Nagykállói Városvédõ Egyesület
adószáma: 18792980-1-15

Számlaszám:
OTP Nagykálló 11744120-20011198A városvédõk

Felhívás
Tegyen javaslatot!

A Szilágyi István-díjra beérkezõ javaslatok beadási határideje:
2009. április 15.
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K Ö Z É L E T

Rákóczi ismét Nagykállóban
Ismét felállították II. Rákóczi Ferenc,

a korábbival mindenben egyezõ szobrát
Nagykállóban. A mûalkotás, mint a
korábbi is Nagy Lajos Imre szobrász-
mûvész munkája.

Mint ismert tavaly június 9-én hajnalban
három ömbölyi bûnözõ ellopta a Szabadság
kertbõl II. Rákóczi Ferenc bronzötvözetbõl
készült mellszobrát, majd feldarabolták és
40.000 forintért túladtak a több millió forint
értékû mûalkotáson.

A rablás és a tolvajok kézre kerítése után a
nagykállói Képviselõ-testület úgy döntött,
hogy újból elkészítteti az erdélyi fejedelmet
ábrázoló szobrot. A korábbival mindenben
megegyezõ mûalkotást most is Nagy Lajos Imre
szobrászmûvész készítette, amit március 9-én
fel is állítottak a református templom melletti
téren.

Juhász Zoltán polgármester elmondta: „a II.
Rákóczi Ferencet ábrázoló szobor elkészítésé-
nek költsége 2,5 millió Ft volt. A szobrászmû-
vésszel történõ egyeztetés során fontos szem-
pont volt az is, hogy az alkotást a poszta-
menshez a lehetõ legbiztonságosabban rögzít-
sék, egy újabb rongálás elkerülése érdekében”.

Elõfordult már,
hogy valamely al-
kotását újra el kellett
készíteni, mert el-
lopták, megron-
gálták? – kérdeztük
Nagy Lajos Imre
szobrászmûvészt.

bornak is megõriztem, így használni tudtam
az új alkotás elkészítésekor. Tulajdonképpen
ugyanabból a gipsznegatívból készült egy
második öntvény.

Amikor a nagykállói Képviselõ-testület
arról döntött, hogy újra elkészítteti a
fejedelem mellszobrát szóba került az is,
hogy a korábbinál biztonságosabban
rögzítsék az alkotást a posztamenshez.
„Lopásbiztossá” ugyan nem lehet tenni,
de milyen új rögzítési technikát alkal-
maztak?

– Korszerûbb és erõsebb ragasztót használ-
tunk, illetve vastagabb „tüskével” rögzítettük
a szobrot. Igazából akármilyen vastag is lesz a
rögzítéshez használt merevítõ szál, ha el akarják
lopni, vagy dönteni, akkor le tudják. Nincs
száz százalékos védelem!

Mit szólt hozzá, amikor tudomására
jutott, hogy újabb alkotását lopták el?

–Természetesen rossz érzése van ilyenkor az
embernek, ráadásul a nagykállói Rákóczi
szobrot most harmadszor állítottuk fel, 2003.
óta ugyanis az avatása után néhány nappal
ledöntötték, ekkor a mészkõ-posztamens sérült,
amit könnyen helyre tudtunk állítani

– Sajnos volt ilyen eset. Debrecenben pél-
dául elloptak egy általam készített Széchenyi
dombormûvet és azt kellett pótolnom. A
megmaradt gipsznegatív alapján tudtam újra
elkészíteni a bronzöntvényt. Ekkor határoztam
el, hogy a jövõben egyetlen negatívot sem
fogok megsemmisíteni. A Rákóczi mellszo-

Ismét  a helyére került

A munkahelyteremtés egy Önkormány-
zat számára az egyik legnagyobb, s talán
a legnehezebb feladat. Nagykállóban
jelentõs állami támogatásnak köszönhe-
tõen most mégis több száz embernek
sikerül munkát adni. Ennek részleteirõl
Juhász Zoltán polgármestert kérdeztük.

Polgármester úr minden beszélgetés
alkalmával megemlíti a munkahelyte-
remtés fontosságát. A jelenlegi munka-
helyteremtõ program segítségével kiket
tudnak munkához juttatni?

– Nagykálló Város Önkormányzata, Képvi-
selõ-testülete és jómagam is mindig szem elõtt
tartjuk azt, hogy minél több embernek tud-
junk munkát biztosítani, legyen szó közfoglal-
koztatásról, vagy állandó foglalkoztatásról.
Ezért is örültünk ennek a programnak.

A törvényi elõírás szerint azok a munkára
képes, tartós munkanélküliek – akik 2008-ig
rendszeres szociális segélyben részesültek – a
korábbiaknál fokozottabb mértékben vegye-
nek részt valamely közfoglalkoztatási formá-
ban, hogy rendszeres munkajövedelemhez
jussanak és munkába álljanak.

2009. január 1-jétõl továbbra is rendszeres
szociális segélyt kapnak és munkavégzésre nem
kötelesek (de vállalhatják a munkát és az
együttmûködést) az egészségkárosodott sze-
mélyek, vagy akik 55. életévüket betöltötték,
vagy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást
nyújtó intézményben nem tudják biztosítani.

Mi a helyzet azokkal a munkanélküli-
ekkel, akik nem tartoznak ebbe a körbe?

-– Akik nem tartoznak bele, de jogosultak az
aktív korúak ellátására, rendelkezésre állási támogatást
kapnak (RÁT). Az ebbe a körbe tartozó személyeket
a Munkaügyi Központ álláskeresõként
nyilvántartásba veszi és velük álláskeresési
megállapodást köt. Részükre az Önkormányzat
biztosítja a közfoglalkoztatásban való részvételt.

Aki a 35. életévét nem töltötte be és általános
iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan
képzésben köteles részt venni, amely az általá-
nos iskolai végzettség megszerzésére, vagy a
szakképzéshez szükséges kompetenciák megszer-
zésére irányul. A képzés idõtartamára, ha
keresetpótló juttatást nem állapítanak meg
részére RÁT illeti meg az ügyfelet.

Ez mekkora jövedelmet jelent?
– A RÁT nagysága – független a család

létszámától és összetételétõl – az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegével meg-
egyezõ, jelenleg 28.500,-Ft.

Akik 2008. december hónapban rendszeres
szociális segélyben részesültek, azoknak felül-
vizsgálat után a folyósított rendelkezésre állási
támogatás összege nem változik.

A közfoglalkoztatottak milyen terüle-
ten dolgoznak majd, hiszen ennek meg-
szervezése az Önkormányzat feladata?

– Van megoldásra feladat bõven a városban
és környéken.

Milyen juttatás illeti meg a program-
ban részt vevõket?

– A közfoglalkoztatásban résztvevõk a
munkavégzés idõtartamára munkabért kapnak,
amelynek összege – teljes foglalkoztatás esetén
– nem lehet kevesebb a minimálbérnél, vagyis
bruttó 71.250,-Ft-nál. Legalább középfokú
iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget
igénylõ munkakört ellátók garantált bérmini-
muma gyakorlati idõtõl függetlenül havi
87.000,-Ft, 2009. július 1-tõl – 2009. december
31-ig 87.500,-Ft.

A program megvalósításában mekkora
az állami támogatás, illetve az önkor-
mányzati saját erõ mértéke?

– Az Önkormányzatnak mindössze 5
százalék saját forrást kellett biztosítani, tehát
95 százalékos az állami támogatás mértéke.

Hány embert tudnak Nagykállóban így
munkába állítani?

– Közel kétszáz embernek tudunk állást biz-
tosítani április 1-tõl.

Természetesen ennek a lehetõségnek köszön-
hetõen sem tudunk minden állástalan
embernek munkát biztosítani, a mai világban
különösen nehéz, de igyekszünk mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy minél kevesebb
embernek kelljen szociális támogatásból élnie.

Polgármester úr, hogy tapasztalja: a
gazdasági válság helyben mennyire
érezteti hatását?

– Egyre inkább érezhetõ, mivel többen
fordulnak hozzánk, keresnek állást az önkor-
mányzatnál is. Nagykállóban illetve a kör-
nyezõ településeken élõ embereknek talán
reményt adhat, hogy a város határában
májusban tesszük le az Ipari Park alapkövét,
ezt követõen kezdõdnek az építkezések, ami
bizonyára több embernek jelent majd biztos
megélhetést.

Út a munkába

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése 2009. február 26-i
ülésén úgy határozott, hogy a fenntartásában lévõ kórházak –
a nyíregyházi Jósa András Oktató Kórház, a nagykállói  Sántha
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház, valamint a
fehérgyarmati Szatmár-beregi Kórház és Gyógy-fürdõk –
további mûködését összehangolja, megõrizve ezzel a betegellátás
színvonalát és a kórházak dolgozóinak munkahelyét. Az
intézkedéstõl a fenntartó jelentõs megtakarítást vár.

A Szakkórház jövõje

A következõkben a Sántha Kálmán Mentális Egész-
ségközpont és Szakkórház fõigazgatója Dr. Móré E
Csaba kiadott nyilatkozatának részleteit ismerhetik meg:

Magyarországon a makrogazdasági
trendek negatívan befolyásolták az
egészségügyi intézmények hosszú
távú gazdálkodását, és azt is látni kell,
hogy a költségvetési szervek keze
gúzsba van kötve. Ezért maximálisan
egyetértek Szakkórházunk gazdasági
társasággá alakításával, annak ellenére,
hogy intézményünk – egy követ-
kezetes gazdálkodás mellett – pozitív
szaldóval zárta a 2008-as esztendõt.Dr. Móré E Csaba

Azzal, hogy a Megyei Önkormányzat fenntartásában
mûködtetett három kórház funkcionális integrációja létrejön,
egy olyan lehetõség megteremtésére nyílik lehetõség, mellyel a
megyében rendelkezésre álló járó és fekvõbeteg ellátás össze-
hangolásával magasabb színvonalú betegellátást hozhatunk létre.

A Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház
az elmúlt évben kialakította az USP kórház modelljét, mellyel
egyedülálló ellátási formát hozott létre, ebben igyekszünk a

nagy pszichiátriai kórképeket megfelelõen elválasztani, hogy
a betegek a legideálisabb körülmények között gyógyulhassanak.

A fenntartó megerõsítette, hogy Szakkórházunkban az
átalakítás során a jelenlegi ellátási színvonal, kórházi profil, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlõ esélye nem sérülhet.
A fenntartó kinyilatkoztatott akarata megnyugvással tölt el
bennünket, hiszen a jövõben is szeretnénk hangsúlyozni, hogy
a kurativ és rehabilitációs munkán túl fontos feladatunk van
a prevencióban is.  Nem csak a lakosság mentális állapotának
védelme teszi ezt szükségessé, hanem az a tény is, hogy a segítõ
szakmákban dolgozóknak is segítséget tudjunk nyújtani ahhoz,
hogy a segítõ ne lehessen a jövõ betege.

Úgy gondolom közös érdekünk, hogy a megyében egy olyan
mûködõképes egészségügyi ellátórendszer jöjjön létre, amelybõl
a lehetõ legtöbb elõnyt tudjuk kihozni a betegek ellátásának
biztosítása és szakorvosaink, szakdolgozóink munkájának
segítése érdekében. Az integráció arra is lehetõséget nyújt,
hogy az orvoslás más területeinek szakemberei is intenzívebben
jelen lehessenek a pszichiátriai betegek ellátásában; emellett
közös pályázatokat nyújthatunk be és a kutatásfejlesztési
területek is erõsödhetnek.

Szakkórházunk abban a különleges helyzetben van, hogy a
pszichiátriai szakma jelenleg legnagyobb intézményesített
képviselõje, reméljük a gazdasági érdekek mentén a jövõ
ugyanúgy az értékek megõrzését hivatott támogatni, mint
ahogy tette ezt a fenntartó a múltban is. Fontos ez Nagykálló
város számára is, hiszen a Szakkórház munkahelyet biztosít az
itt élõknek, a járó betegellátásban pedig a pszichiátriai

szakrendeléseinken
túl olyan szakorvosi
ellátást vehetnek
igénybe a jövõben
is, amelyek miatt
nem kell a megye-
székhelyre utazniuk.

Az Egészségügyi
Dolgozók Demok-
ratikus Szakszer-
vezete (EDDSZ)
nagykállói szervezetének is hasonló az álláspontja a gazdasági
társasággá alakulással kapcsolatban, mint a többi, megyei
önkormányzati tulajdonban lévõ kórházakban mûködõ
szakszervezeteknek. „A szükséges rossz néha elkerülhetetlen” –
szögezte le Virágos Sándorné, Kiss Katalin. – A Szakszervezetek
legfontosabb feladata, hogy lehetõségeihez mérten  a
dolgozók érdekeit képviselje. Fontosnak tartjuk, hogy olyan
egységes Kollektív Szerzõdést hozzon létre a három intézmény,
amely legalább ugyanazokat a feltételeket tudja biztosítani
dolgozói számára, mint a jelenleg érvényben lévõ. Azt
gondoljuk, hogy meg kellene õrizni mindhárom intézmény
helyi sajátosságait, szakmaiságát, természetesen szem elõtt tartva
a jövõben a közös érdekeket. Ehhez azonban arra van szükség,
hogy a szakszervezetek is kellõ információval rendelkezzenek,
minden esetben egyeztetve egymással és a fenntartóval.

A szakszervezet jelenleg még nem látja azokat a tényeket, és
nem rendelkezik azokkal a garanciákkal, amelyek alapján
biztosítottnak látná a dolgozók számára az érdeksérülés nélkül
történõ átmenetet a közalkalmazotti struktúrából az alkal-
mazotti státuszba.

elérhetõségünk: nagykalloihirmondo@gmail.com

hírek, információk, a leggyorsabban – Önökrõl Önöknek

www.nagykallo.hu
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A Nyíregyházán megrendezett XI. Vécsey
Kamara Néptáncversenyen elõször mutat-
kozott be a Kállai Gyermek Néptánccsoport.
Õk voltak a fesztivál legkisebbjei. „Zálogosdi”
címû táncuk, vidámságuk õszinte táncörömrõl
árulkodott. Nagy Fruzsina a legígéretesebb
táncos palánta, aki különdíjban részesült.

Néptáncos sikerek

Nagy Fruzsina(középen kockás ruhában)

Mária néni virággal a kezében

SULIPONTOK

Az UNIVER ZRT. Országos pontgyûjtõ
akciót hirdetett, melybe iskolánk is bekapcso-
lódott. Ennek keretében az Univer-es csomago-
láson (majonéz, mustár ketchup) található
„Sulipontokat” kell összegyûjteni.

Gondolom, az utóbbi napokban sok nagy-
kállói család vacsorája volt virsli, mert hamar
összegyûlt a bûvös 200 pont. Beküldtük a meg-
adott címre, és izgatottan várjuk az ajándéko-
kat. A nyereményjátékban a 2009. április 10-
ig beérkezõ „Sulipontok” vesznek részt.

Miért érdemes bekapcsolódni a játékba?
Mert:
– 200 összegyûjtött pont után 5 db

Spalding kosárlabdát kap iskolánk
– Részt veszünk a fõdíjak sorsolásán
      Fõdíjak: 3 millió forint

        1,5 millió forint
        500 ezer forint

értékû fejlesztési támogatás
Köszönjük a szülõk, gyerekek, támogatóink

segítségét, és a továbbiakban is számítunk
rájuk.

Fogjunk össze, gyûjtsük közösen a pon-
tokat, sokszorozódjon meg a hatékony-
ság! Nyerjen a mi iskolánk!

Füzesné Borsy Paula
„Sulipontfelelõs”

Színek, minták a tojáson

A magyar kézimunka nem csak az országot hódította
meg, hanem az egész világon ismerté vált. Az apró kezek
remekmûvei és a tehetséges alkotók évszázadok alatt sokat
tettek ezért. Most mégis mintha kiment volna a divatból,
vagy csak az idõ hiánya miatt lett „divatjamúlt”.

A Nagykállói Nõszövetség most ez ellen szeretne tenni,
Kézimunka Kört szerveznek (horgolás, kötés, hímzés...),
heti rendszerességgel a Mûvelõdési Központban.

Az elsõ foglalkozás idõpontja: 2009. április 1. 16,30
A szakkört vezeti: Petõ Gáborné

Matyó mintás, porcelán, kínai cloissoné
(porcelán), modern faberge, díszített ho-
mokkõ, emu csipke rátéttel, gravírozott emu,
patkolt strucc, szalmarátétes, batikolt és még
számos más technikával készült hímes tojást
bemutató kiállítás nyílt március 26-án a Ko-
rányi Frigyes Emlékházban (Szabadság tér 6.).

Az értékes és igen törékeny összeállítás a
zengõvárkonyi Míves Tojás Gyûjtemény
Múzeumi Intézménybõl került Nagykállóba,
Harsányi Gézánénak köszönhetõen. A több

évtizedes gyûjtõmunka
eredményeként Zengõvár-
konyon csaknem 3500
darabos hímes válogatást
sikerült összeállítania Dr.

Harsányi Gézáné a kiállítás egy részével

Nienhaus Rózsának, a késõbbi múzeumalapító-
nak. Ennek egy részét, 350 darab, különbözõ
mintával festett, patkolt, karcolt, batikolt, stb.
változatát mutatják be a nagykállóiaknak.

A gyûjtemény egyébként 21 ország – dön-
tõen Magyarország és a Kárpát-medence –
tájegységeirõl származik, s mintegy rendsze-
rezett példatárát adja a gyûjtés során fellelt
népi motívumoknak.

A kiállítás 2009. május 31-ig látható.

Gyönggyel díszített,
patkolt és csipkézett
tojások

Ügyes kezek

A Kállai Ifjúsági Néptánccsoport a második
korcsoportban az „Indulóban” címû ko-
reográfival II. helyezést ért el. A helyi táncanyag
stílusos elõadása, a tánc szerkesztése és hangulata
elnyerte nemcsak a zsûri, hanem a közönség
tetszését is.

Gyönyörû pillanata volt a fesztiválnak Tóth
Miklósné Nyeste Mária néni éneklése és az a

Két évvel ezelõtt Papp László tanár úr gondolt egyet és iskolai zenekart
toborzott a Középiskolában. A felhívásra jelentkezett is egy zenekarnyi fiatal,
akik megalapították a Ramóna és a Péntek este iskolai formációt.

A tagok: Szegedi Ramóna – ének, Nagy Tibor – gitár, Takács Máté – gitár,
H. Tóth  Gergõ – gitár, Csonka Tamás basszusgitár,– Danku Lóránt – dob.

A „sulizenekar” – ahogy a fiúk magukat titulálják – elsõsorban saját és
diáktársaik kedvére zenélget, de több nagykállói fellépésen és a környezõ
települések egy-egy nagyobb rendezvényén is bemutatkoztak már. A zenekar
koncertjeit, a menedzser feladatokat is ellátó Papp tanár úr szervezi.

A rövid idõ ellenére már több átalakuláson is átesett az együttes, ugyanis
aki leérettségizik, annak helyére új tagot választanak. A Ramóna és a Péntek
este tehát egy biztos pont az iskola életében, talán idõvel a neve változik
meg (ha Ramóna is elballag).

– Az együttes úgy indult, hogy elsõsorban „közönségszórakoztató zenét”
játsszon, amit mindenki ismert, tehát minden zenei irányzatból, minden
korosztály számára, de mindenek elõtt saját korosztályunk, a középiskolások
számára – mondja Nagy Tibor. – Így a mi zenei ízlésünkhöz is leginkább
közel álló punk és „újkori rockzenét” játszunk szívesen. Egyelõre saját számok
megírásán nem gondolkodunk.

Nem mellékesen a fiúknak ez már nem az elsõ zenekara, lakóhelyükön
mindannyian más-más zenekarban muzsikálnak. Ramóna, aki egyben az
együttes névadója is korábban énekkarban csiszolta a hangját, Nyíregyházán
a Kodály Zoltán általános iskola Cantemus kórusában, a Kossuth-díjas Szabó
Dénes irányításával.

Köztudottan a zenészek mindennapjaihoz hozzátartozik, hogy úton útfélen
felismerik õket. Nos, a zenekar tagjait egyelõre még nem üldözik sikoltozó
lányok, ajánlattévõ fiúk, de elõfordult már, hogy felismerték õket az utcán,
mint „rockzenészeket.”

A Rendõrség ingyenesen hívható segélyhívó száma: 107 és 112.
Munkanapokon: 8-16 óra között a 42/263-156

telefonon.

Középiskolai rock

A színpadon
 Ramóna

és a Péntek este

Álláskeresési tréning
Az elhelyezkedést elõsegítõ képességek javítása, majd

szupervízió, melynek keretein belül a tréningben résztve-
võkkel elbeszélgetnek arról, milyen tapasztalatokat szereztek
az álláskeresés során, milyen problémákkal találkoztak, és
ezekhez próbálnak segítséget nyújtani

Kommunikáció-fejlesztõ tréning:
Az egyéni kommunikációs képességek javítása, fejlesztése,

ezzel is segítve elhelyezkedési esélyeiket
ECDL tanfolyam:

Informatikai kompetencia javítása
Munkaerõ-piaci hatékonyságfejlesztõ tréning:
Az egyéni kompetenciák javítása olyan tréningelemek által,

mint a személyiségfejlesztés, társismeret, önreflexiós készség
kialakítása, motivációfejlesztés

Egyéb igénybe vehetõ szolgáltatások:
Közösségfejlesztõ tréning:
A demokratikus konfliktuskezelési technikák elsajátítása,

készségfejlesztés, társas együttmûködés

tisztelet és szeretet, ahogyan a gyerekek körül
vették a hagyományõrzõ énekest, a táncáról
híres Nyeste András bácsi lányát. A zsûri
Nyeste Marika nénit is különdíjjal jutalmazta
az énekes elõadásért.

A koreográfiákat készítette és a táncanyagot
tanította: Nagy Katalin és Marinka Tibor.

A zsûri tagjai voltak:
Kökény Richárd, az Állami Népi Együttes

Tánckarvezetõje,  Dudásné Mosóczi Lívia,
Örökös Aranygyöngyös Táncos, Széphalmi
Zoltán, Örökös Aranysarkantyús Táncos.

Demarcsek Zsuzsa

„Ez jó dolog – mondják, –
de ennél többre nem is vágyunk.
Jó érzéssel tölti el a banda tagjait,
ha egy fellépés után odajönnek,
és azt mondták: jók voltatok!”

A zenekar mûködését a Gim-
názium vezetése is támogatja, a
próbahely mellett a technikai
felszerelések egy részét is õk
biztosítják.

Álláskeresõk figyelmébe

Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Szolgáltató Iroda

Díjmentesen igénybe vehetõ képzések, tréningek

Az alábbi tréningre ill. képzésre jelentkezõ fiatalok
részére belépõjegyet biztosítunk
 a Téka Népmûvészeti Táborba,

illetve az AZ-Feszt zenei fesztiválra.

Drogprevenciós tréning:
Prevenció

Kortárs segítõ képzés:
A képzésben részt vevõk képessé váljanak arra, hogy

kortársaik számára tényleges segítséget nyújtsanak az õket
érintõ problémákat illetõen.

Jelentkezni lehet: Nagykálló, Bátori út 8.
     Telefon: 70/525-5646
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Mogyorósi László

Ingajárat a valóságba

III.

Leveleket fogalmazok
félálomban, s ha felébredek
a sorokból romhalmazok
merednek rám, nyílt tekintetek

bombázzák szét légváramat:
fojtott, suttogó vallomásom,
elsodor a képáradat
egy tudatszéli állomáson,

s elindul az ingajárat
a gyárhoz, hol érc-valóságom
izzik. Megszerzem az árat,
amin az álmot megvásárlom.

Az iskolai félév egyben mindig a szám-
vetés ideje is. Elgondolkozunk azon, hol
tartunk, milyen feladatok elé nézünk. Az
idén újonnan indult hatosztályos gimná-
ziumi tagozat esetében ennek a szám-
vetésnek számunkra különösen nagy
jelentõsége van.

Ha a statisztikát nézzük, meg lehetünk
elégedve az osztály tanulmányi eredmé-
nyével, hiszen 4,37–es átlaggal õk az iskola
3. legjobbjai.

Ez a teljesítmény azonban kemény munka
eredménye. A diákoknak elõször is hozzá

Márciusi ajánlat
Nagy örömünkre szolgált, hogy e lap

hasábjain rendszeresen jelentkezõ „Könyv-
jelzõ”-ben a legutóbbi könyvajánlók, nemcsak
a rendszeresen könyvtárba járók érdeklõdését
keltették fel.

Az elmúlt hónapban többen is olyan konk-
rét könyvet kerestek könyvtárunkban, amelyet
az ajánlóban olvashattak. Ez a pozitív vissza-
jelzés bátorít fel bennünket, könyvtárosokat
arra, hogy, ezután minden hónapban vala-
milyen téma köré csoportosítva hívjuk fel az
érdeklõdõk figyelmét legfrissebb és korábbi
beszerzéseinkre, bízva abban, hogy ezáltal
egyre többen keresik fel könyvtárunkat és
tudhatjuk õket olvasóink sorában.

Ezeket az ajánlókat és más hasznos infor-
mációt is találhatnak könyvtárunkról a
www.nagykallo.hu honlapon. Várjuk észre-
vételeiket, tanácsaikat személyesen, telefonon
és email-ben is.
Ratkó József Városi Könyvtár, Kossuth út 8.,
Telefon: 263-339,
nagykallo.konyvtar@gmail.com.

Ács Lászlóné

Ebben a hónapban elsõsorban érettsé-
gizõknek szeretnénk hasznos kiadványokkal
segíteni.

�A sikeres kétszintû érettségi kézikönyve:
[emelt vagy közép?] / Oroszlán Éva (szerk.)
�A sikeres kétszintû érettségi szaktárgyi

kézikönyve
�Általános tájékoztató a kétszintû érettségi

vizsgáról
�Nyelv vizsga kalauz: tájékoztató a nyelv-

vizsgáról a nyelvi érettségirõl és a felvételi
vizsgákról / Vojacsek Zsuzsanna (összeáll.)
�Angol nyelvi érettségi : középszint : kész-

ségfejlesztõ- és gyakorlókönyv önálló tanulásra
: self-study : A2-B1 / Magyarics Péter
�Angol érettségi feladatsor-gyûjtemény:

középszinten / Pojják Klára
�A kétszintû matematika érettségi próba-

érettségi nagykönyve: emelt szint / Gerõcs
László
�Földrajz érettségi feladatsor-gyûjtemény:

középszinten / Balázs János
�Informatika érettségi feladat-gyûjtemény:

középszinten / Zörgõ Zoltán
�A kétszintû történelem érettségi próba-

érettségi nagykönyve: emelt szint / Száray
Miklós
�Történelem szóbeli tételek emelt szintre

készülõknek / Péczely Dóra (szerk.)

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
farsang a bálok és vidám összejövetelek
ünnepe. Iskolánkban hagyomány, hogy a lázas
elõkészületek után, vidám maskarába bújva
búcsúztatjuk a telet.

Tisztelt olvasók! Örömmel közlöm
Önökkel, hogy még több és bõvebb infor-
mációt tudhatnak meg a Nagykállói Kállay
Rudolf Szakiskoláról, az újraszerkesztett és
a megváltozott honlapunkon. Az új elér-
hetõségünk:

 http:// szakiskola.nagykallo.hu

Többek között megtalálható a 2009/2010-
es felvételi rangsor a portálon. Remélem szí-
vesen fogják olvasni a rólunk szóló híreket.

Ezt a színvonalas munkát Szuhi Lász-
lóné számítástechnika szakos tanárunk és
Lovászi János programozó készítette. Ez-
úton szeretném megköszönni segítségüket.

Ferencziné Kerezsi Eleonóra
igazgató

Megújult
a szakiskola honlapja

A nagykállói Üzleti és Mûvészeti Szak-
képzõ Iskola 2009. március 6-7-én egy nagy-
szabású országos megméretetésen vett részt
Dunaújvárosban. Ez az ötödik alkalom, hogy
az iskola tanirodás csapata eredményesen szere-
pelt az Ifjú Üzletemberek Országos Vetélkedõjén.

A kétnapos rendez-
vényre az ország min-
den részérõl érkeztek
háromfõs diák „cé-
gek”, akik összemérték
szakmai tudásukat és
kreativitásukat. A ver-
senyfeladatok között
volt rendezvény-szer-
vezés, protokoll és
Európai Uniós isme-
retek, informatikai fel-
adatok, gazdasági-

Nagykálló legszínvonalasabb
bemutatása!

Kemény Katalin, Gyõri László,
Várnagy Éva.

ügyviteli és kereskedelmi-marketing munkafo-
lyamatok, valamint játékos feladványok. Az
egyik feladat a gyakorlócég bemutatása volt,

amit szóban kellett elõadni egy számítógépen
készült képes kisfilmmel.

A nagykállói üzleti iskola gyakorlócéges
csapata a NAGY-KÁL-LÓ Rendezvényszervezõ
Kft-t alapította meg, amely Nagykálló-
Harangodra szervez különbözõ programokat

elsõsorban a népi
hagyományõrzésre
alapozva. Nagykálló
városát és kiemelten
Harangodot mutatták
be, mellyel nagy sikert
arattak és elnyerték a
legszínvonalasabb
prezentáció kü-
löndíjat.

A résztvevõ diákok
sok új ismeretet és
szakmai tudást szerez-

tek a versenyen, valamint fejlõdött szemé-
lyiségük, mely jelentõsen segítheti a mun-
kaerõpiacon való megjelenésüket.

Jó döntés volt…

kellett szokniuk mind magatartás, mind a
tanulmányi munka tekintetében gimnáziu-
munk követelményrendszeréhez. Nem csak a
tanárok empátiájára és türelmére volt ehhez
szükség, hanem a tanulók együttmûködési kész-
ségére is. Hogy ez a kooperáció végül a kapott
eredményt hozza, nélkülözhetetlen volt a szü-
lõk szeretve támogató háttérmunkája is, amit
folyamatosan tapasztalunk és ezúton is köszö-
nünk.

De nem csak az osztályban tanító tanárok
elégedettek hatosztályosainkkal, hanem õk is
szeretnek iskolánkba járni. De miért is? Egy
rövid közvéleménykutatás a következõ
válaszokat adta:

– nyugodt, konfliktusmentes körülmények
között sajátítják el a tananyagot,

– képességeiket jobban kibontakoztathatják
ambiciózus osztálytársaik körében,

– a követelményszint, a hatékony tanulási
módszerek, a közösség hozzájárulnak a jobb
eredmények eléréséhez.

Az órai foglalkozások változatosak, sok a
csoportmunka, az órai játékos vetélkedõ, ahol
a tantárgyhoz kapcsolódva kell az egyéneknek
– csapatoknak hol komoly, hol játékos fel-

adatokat megoldaniuk. Soha nem marad el a
jutalom ötös a gyõzteseknek. Komolyabb
megmérettetés volt a Szuhi Erika tanárnõ által
rendezett házi természettudományi verseny,
ahol az elsõ három helyezett: 1. Csizmadia
Levente, 2. Skorcov Gergõ, 3. Kondor
Tibor lett.

Az iskolai feladatok mellett a hetedikesek
megyei, sõt, körzeti szinten is megmutathatták
tehetségüket a különbözõ tanulmányi ver-
senyeken:

– Gorgyán Eszter a Szabó Magda emlék-
verseny elõdöntõjén 2. helyezést ért el, ezzel
kvalifikálva magát a debreceni döntõbe, ahol
a 3. helyen végzett. Jelenleg a Váci Mihály
szavalóversenyre készül.

– Természettudományos versenyen vettek

A legkisebb gimnazisták

részt a megyeszékhelyen: Páll
Tünde, Elek Áron, Skor-
cov Gergõ

– Angol versenyen szere-
peltek eredményesen: Major
Laura, Skorcov Gergõ,
Kramer Réka, Diószegi
Soma

– Világversenyen méret-
tette meg magát: Gyõri
Dániel, aki a Franciaor-
szágban megrendezett karate
világbajnokságon csapatban
egy ezüst- és egy bronzérmet
szerzett.

Karnevál
az iskolában

Az alsó tagozat munkaközösségei a szülõkkel
karöltve idén is gondoskodtak a karneváli
hangulatról. Február 13-án az 1-2. évfolyam,
majd 2 héttel késõbb a 3-4. évfolyam tanulói
öltöztek jelmezbe, hogy vidám mulatozással
köszöntsék az ébredõ természetet. Az osztályok
zenés mûsorszámokkal, jelmezes felvonulással
szórakoztatták a szülõket, vendégeket. A
produkciókat – a gyerekek legnagyobb
meglepetésére – a tanító nénik elõadása zárta.
A tombolasorsolást fergeteges hangulatú bál
követte. Késõ délutánig tartott a mókás
karnevál.

Munkatársaim nevében is köszönetet
mondok mindazoknak, akik az elõkészületek-
ben, a lebonyolításban segítettek, hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez.

Dubász Éva
igazgatóhelyettes

Tanulóink kiválóan
beilleszkedtek „nagy gimnazistáink” közé,
imponál nekik, hogy itt mindenki velük
foglalkozik, és õk lehetnek a „kicsik”. Az iskola
számos rendezvényébe aktívan kapcsolódnak
be, a karácsonyi mûsoron gitárkísérettel
énekeltek, részt vettek névadónk születési
évfordulójára rendezett versenyünkön, elsõ
helyezést értek el ötletes jelmezeikkel az iskolai
mikulásünnepségen.

Iskolánkban hagyományosan magas szín-
vonalú nyelvtudás elsajátítására van lehetõség.
A késõbbiek folyamán a hatosztályos tagozat
tanulói számára is lehetõvé tesszük a közép-
és felsõfokú nyelvvizsga megszerzését. A
vizsgáztatás helyben történik, hiszen a KFG
egyben ÖSD - nyelvvizsgaközpont is, ahol
német anyanyelvû vendégtanárok teszik
hatékonyabbá az idegen nyelv elsajátítását.
Angol nyelvbõl pedig nyelviskolákban is
vizsgáztató, korszerû módszerekkel oktató
tanárok készítik fel diákjainkat. A gimnázium
a 2009/2010-es tanévben is indít hatosztályos
képzést, melybe – korlátozott számban - még
lehet jelentkezni.

Bobonka Gyula
igazgató
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Bosszantó. . .

Minket is elért a gazdasági válság. Érzik ezt a fent nevezettek
is. Úgymond többet kell nekik is „dolgozniuk” a mindenna-
piért, ezért még inkább vigyáznunk kell értékeinkre.

Rendszerint az idõs embereket veszik célba, ezért legyen
zárva MINDIG a kapujuk, ajtajuk. Ne engedjenek be senki
idegent, mert bentrõl nem lehet õket kitenni. Nem szabad
sem víz-, sem gáz-, sem villanyszámlával, de még nyugdíjjal
kapcsolatban sem hinni senkinek. Ha valaki ilyennel jelent-
kezik, mondjuk neki, hogy hívjuk a rendõrséget, vagy a hoz-
zátartozónkat. Nem baj, ha nem tudnak telefonálni, õk ezt
nem tudják, és odébb állnak. Ha mégis bekerültek az ud-
varba, netalán lakásba, kezdjenek el kiabálni, általában ilyenkor
megijednek, és igyekeznek kereket oldani. Pénz pedig semmi
esetre sem szabad kiadni a kézbõl, mert azzal már többet
nem találkoznak. Közintézményekbe ne engedjük egyedül idõs
hozzátartozónkat, még akkor sem, ha magabiztosan tud közle-
kedni. Legtöbbször a „kényszer” ráviszi õket, hogy a kísérõvel
érkezõket is célba vegyék.

Így jártunk mi is. Hozzátartozónkat mentünk meglátogatni
a kórházba. Hívtam a liftet, szinte azonnal hozzánk csapódott
két fiatal. A nõ egybõl „rányomult” édesanyámra. Õ nem
fogott gyanút. Sajnos, ha rájuk szól az ember, még õk kérik
ki maguknak. Édesanyámat szinte beterelték a liftbe. Kérdé-
sünkre, hogy melyik emeletre megyünk, kitérõ választ adtam,
így a férfi kénytelen volt elindítani a liftet. A nõ végig édes-
anyámon, a szemem meg rajta. Igyekeznek addig utaztatni az
embert, míg célt nem érnek. Ha pedig nem tudnak kiszállni
a jelzett emeleten – márpedig nem tudnak, mert erre is van
módszerük, – nyugodtan nyomjuk szinte egyfolytában a
vészjelzõ csengõt, a biztonságiak felfigyelnek rá.

Mi megúsztuk az utaztatás ellenére is, dolguk végezetlen
szálltak ki. Az osztályra érve rögtön jeleztem, hogy zsebesek
vannak az épületben, de õk akkora már távoztak onnan.

Bármi gyanús, kérték a biztonságiak, rögtön szóljunk a
portásnak. Ha egyedül vagyunk, kérjük meg, hogy kísérjen
el a liftig, õ ott is marad mindaddig, míg el nem indul.

Értékeinket csak úgy tudjuk megvédeni a mai világban, ha
vigyázunk rájuk, mivel nagyobb „becsülete” van a fent nevezett
embereknek, mint a munkából élõknek.

Csonkáné Kerezsi Katalin

Csalók, zsebesek

Adója 1 százalékával kérjük,
támogassa Ön is a Nagy-
kállói Nõszövetség mun-
káját, célkitûzéseit.

A Nagykállói
Nõszövetség adószáma:

18814310-1-15

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik tavaly a
Szabadidõsport és Ter-
mészetbarát Egyesület
részére ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk 1 százalékát,
és kérjük, hogy ebben az
évben is támogassák Egye-
sületünket.

A SZATE adószáma:
18790469-1-15

Személyi jövedelemadója 1
százalékának felajánlásával Ön
is támogathatja a Nagykállói
Polgárõr Egyesület munká-
ját.

A Polgárõr Egyesület
adószáma: 18795103-1-15

Személyi jövedelemadója 1
százalékának felajánlásával Ön
a Kállai Kettõs Közala-
pítvány célkitûzéseinek meg-
valósulását is támogathatja,
nevezetesen:

· A Kállai Kettõs Nép-
táncegyüttes mûködését,

· A XXIV. Kállai Kettõs
Néptáncfesztivál megrende-
zését,

· Az iskolarendszerû nép-
táncoktatást…
A Közalapítvány adószáma:

18793589-1-15

Ajánljuk
adónkat

A WWF nemzetközi természetvé-
delmi szervezet világméretû kezdemé-
nyezése a Föld Órája akció, melynek
célja a globális felmelegedés elleni
összefogás hangsúlyozása.

 2009. március 28-án harmadik
alkalommal rendezik meg az eseményt,
melynek keretében 20.30 órakor remél-
hetõleg 1 milliárd ember fogja lekap-

A Föld Órája
Magyarországon 2009

Köszönjük  az önzetlen
segítséget!

csolni az otthonában vagy munkahelyén a világítást, így a
bolygó 1000 városában fognak egy idõben elsötétülni a fények.

A szervezethez csatlakozott Nagykálló Város Önkormányzata
is, ami azt jelenti, hogy március 28-án a fent megjelölt idõ-
pontban elsötétülnek Nagykálló fényei. Városunk így lép fel,
tesz a klímaváltozás ellen.

„Aki igazán szeret,
az cselekedete közben egyedül
a másikat látja azt,
akit meg kell segíteni”

A római katolikus Egyházközség Szent Kristóf karitász
csoportja második alkalommal rendezte meg jótékonysági
batyus bálját.

Nagy sikerrel zajlott le, sok ember vett részt ezen a táncos
mulatságon. Színes programokkal tarkítottuk az estét, voltak
táncos párok, vers, ének, citera, harmonika. Mindenki a tudása
legjavát adta és ezzel hozzá járultak a bál sikeréhez

Szeretnénk megköszöni mindenkinek, aki önkéntes munkájá-
val vagy pénzbeli adományával hozzájárult a karitász csoport
mûködéséhez. A befolyó összegbõl szeretnénk támogatni a
krízisben élõ családokat, beteg és hátrányos helyzetû gyerekeket.

Szent Kristóf karitász csoport

Ó, te szegény kis hóvirág
én nagyon szeretlek.
Alig várom, hogy kidugjad
kicsiny fejecskédet…

…Már többször betakart a hó,
de te igyekszel újra és újra
kibújni és bennünket megörvendeztetni…

(Elekné Kerezsi Julianna)

Hóvirág
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SPORT

Ebbõl az alkalomból, a városi rendez-
vénysorozat keretében 4 csapatos öregfiúk
labdarúgótornát szervez a Szabadidõsport és
Természetbarát Egyesület (SZATE). Az
eseményen a nagykállói és nyíregyhá-
zi öregfiúk mellett a rendezõ SZATE csapata
is pályára lép. A negyedik résztvevõ a
budapesti ELTE, melyben az egyetem tanárai
és egykori diákjai mellett három egykori
válogatott játékos is pályára lép.

Dr. Fenyvesi Máté 76 alkalommal volt
válogatott, ebbõl 11-szer Puskás mel-
lett játszott balszélsõt az Aranycsapatban.  Õ
fejelte a gyõzelmet jelentõ gólt a Juventus elleni
VVK  döntõn 1965-ben. S ezzel a Ferenc-

A szervezet három fõ területre próbál
összpontosítani: a versenyzésre, ahol elsõ-
sorban a fiatalokra gondoltak, akik a kerék-
pározás több ágával ismerkedhetnének meg.
Ennek felelõse: Vadász János

Egykori futballsztárok a Csarnokban
Idén két évfordulót is ünnepel

Nagykálló: tavasszal lesz 20 éve, hogy
a település visszakapta a városi rang-
ját, s szeptemberben lesz 10 éve,
hogy átadták a Városi Sportcsarnokot.

Megalakult a nagykállói kerékpáros
szakosztály

2009. február 18-án 32 fõvel
megalakult Nagykállóban  a TRIÓ
DSE kerékpáros szakosztálya.

Idén már ötödik alkalommal szervezett
utcai futóversenyt március 15-én a
Szabadidõsport és Természetbarát Egye-
sület (SZATE). Elsõsorban, – de nem
kizárólagosan – a fiatalabb korosztályt
megmozgató sporteseményre idén is szép
számmal, összesen 107-en neveztek be.

A futóversenyen
– az 1-3. helyen – a
következõ ered-
mények születtek:

Futóverseny március 15-én

Másodsorban nagy túrák teljesítésére,

például a Balaton körbe tekerése, vagy akár
határokon túl is teljesíteni a kitûzött távot,
Bota Milán irányításával.

Harmadrészt kisebb túrák teljesítése 20-50
km-es távon, környékünkön. Felelõs: Papp
László.

A szakosztály – Papp László irányításával
már meg is tartotta elsõ túráját március 21-
én Nagykálló – Napkor – Kállósemjén –
Nagykálló útvonalon.

város a mai napig egyetlen magyar klubként
nyert európai futballkupát.

A hányatott sorsú Varga Zoltán, aki
tehetségben csak Puskáshoz és Alberthez volt
hasonlítható! Játékosként pályára lépett a
Hertha, az Aberdeen, az Ajax, a Borussia
Dortmund csapatában. 

Harmadikúk, a magyar labdarúgás egyik
legjobb képességû jobbszélsõje, a különleges
rúgótechnikájú Szõke István.

Ez a három egykori válogatott futballista
a 60-as években együtt játszott a Ferencváros
legendás Szõke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi
csatársorában. Az ELTE csapatkapitánya a
novemberi közönségtalálkozón megismert
Borsi-Kálmán Béla, az egyetem történésze.

Ezekbõl is kiderül, hogy nem mindennapi
focicsemegét láthat az, aki április 11-én 13
órától helyet foglal a Sportcsarnok lelátóján.

Szoboszlay Sándor

Óvodások:
1.helyezett: Nagy Gergõ
2. helyezett: Boros Vencel
3. helyezett: Papp Nándor

 Általános iskolás alsós leány: 
1. helyezett: Jávor Sarah
2. helyezett: Majoros Lilla
3. helyezett: Péter Andrea

Általános iskolás alsós fiú:   
1. helyezett: Tóth Palkó
2. helyezett: Lipták Zoltán
3. helyezett: Sipos Balázs

Általános iskolás felsõs leány:
1. helyezett: Tóth Gréta
2. helyezett: Kocsis Ramóna
3. helyezett: Zakariás Csilla

Általános iskolás felsõs fiú: 
1. helyezett: Farkas Lajos
2. helyezett: Bardi János
3. helyezett: Varga Roland

Középiskolás leány:              
1. helyezett: Kígyósi Alexandra
2. helyezett: Kondor Mariann
3. helyezett: Simon Edina

Középiskolás fiú: 
1. helyezett: Törõ Imre
2. helyezett: Imre Zoltán
3. helyezett: Mezõ László
 
Felnõtt nõi:
1. helyezett: Pappné File Ktalin
2. helyezett: Lelesz Anja
3. helyezett: Tálasné Péter Annamária

    
Felnõtt férfi:   
1. helyezett: Tátrai József
2. helyezett: Boros Attila
3. helyezett: Lelesz László

Az általános iskolánkban a foci mellett a
kosárlabda is igen népszerû. Felmenõ rend-
szerben, három korosztállyal dolgozunk.

A kezdõ mini csoportunk elsõ-második
osztályos gyerekekbõl áll. De nagy örömünkre
óvodások is bekapcsolódtak a munkába. A testi
képességek fejlesztését játékos formában végez-
zük, és természetesen helyet kap a labdával való
ismerkedés, játék, és a kosárlabda alapjainak
megtanulása.

Az ügyesebb másodikosaink már a kengu-
ru csoportba járnak a harmadikos, negye-
dikes társaikkal. Ez a csoport rendszeresen ver-
senyez az Országos Kenguru Kupában. Az
idén a területünkön 10 csapat nevezett ebbe a
korcsoportba. Mi nagykállói Tigriskölykök
néven versenyzünk. A verseny nyolc hónapon
keresztül tart, havi két mérkõzést játszunk. A
16 mérkõzésbõl 12-t lejátszottunk. Vannak ve-
reségeink, gyõzelmeink. A mezõny legfiatalabb

Az eredményes Tigrisek
Iskolánk kosárlabdázói

életkorú csapata vagyunk, fiúk-lányok játszanak benne. Bízunk
abban, jövõre még több sikerünk, örömünk lesz a játékban.

Nagykállói Tigriskölykök mérkõzés után
(a képrõl hiányoznak az akkor éppen beteg gyerekek)

A gyermek korcsoporttal negyedik éve dolgozunk együtt.
Az Országos Gyermekbajnokságban versenyzünk. A
bajnokságban 13 csapat vesz részt. Szinte minden ellenfelünk
sportiskolába jár. Ezért is nagyon jó eredmény, hogy 12
mérkõzés után a bajnokság 5. helyén állunk. A fiúk nagyon
ügyesek, a szülõi háttér, akárcsak a kicsiknél kiváló.

A következõ tanévet várják azok a kosarasa-
ink, akik kinõttek a gyermek korcsoportból,
de jövõre ezekhez a gyerekekhez csatlakozva a
serdülõ bajnokságban versenyezhetnek.

Az edzéseink nyíltak, bárki látogathatja. Ha
valaki kedvet érez, hogy csatlakozzon hozzánk,
szeretettel várjuk.

Felnõtt korukra nem biztos, hogy mind-
nyájan aktív kosarasok lesznek.  De biztos,
hogy szeretni fogják a mozgást, a sportot, a
mérkõzéseket hozzáértõen szemlélik majd,
szabad idejüket hasznosan töltik el.

Célunk, hogy egészséges, jó testfelépítésû
gyermekek nõjenek fel, akik már gyermek-
korukban életmódjuk szerves részévé tették a
rendszeres testgyakorlást és sportot, valamint
ezt az életmódot felnõttkorban is tovább
folytassák.

Füzesné Borsy Paula tanító, testnevelõ
 Füzes Tamás testnevelõ, edzõ

Nagykállói Tigrisek
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M O Z A I K

A P R Ó H I R D E T É S

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-ig szíves-

kedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal –Somogyi B. u. 5-7.

szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

ELHUNYTAK- 2009. február

GRATULÁLUNK a házasságot kötött párnak:

Bt.Bt.

Egészségpénztár-tagok
kártyával is fizethetnek!

Tel.: 42/262-233

Rendel: Dr. Bessenyei Emília
szemész szakorvos
minden csütörtökön

16.30 órától.

A doktornõ gyermekeket is vizsgál.A doktornõ gyermekeket is vizsgál.

Nyitva:

A doktornõ által felírt szemüvegeket
SZTK-közgyógyra készítjük el.

Szem- és szemkörüli mûtétekre
jelentkezni az OPTIKÁBAN!
SZEMFENÉK VIZSGÁLAT!
A szemvizsgálat díja: 2 000 Ft.

Szemüvegkészítés esetén
INGYENES!

hétfõ: 9-16.00 óráig
kedd-péntek: 9-17.30 óráig

OPTIKAVV
ÉNIG

OPTIKA
ÉNIG

Nagykálló, Árpád u. 12.
( Az új OTP mellett)

SZEMÜVEG
KÉSZÍTÉS

KÖZGYÓGY
IGAZOLVÁNYRA

IS!

SZEMÜVEG
KÉSZÍTÉS

KÖZGYÓGY
IGAZOLVÁNYRA

IS!

Válasszon
szemüvegkeretet

ajándékba

most

!
Az 2009. február 25.

és 2009. március 31. között
érvényes.

akció

Tóth Luca január 3.
Balázs Viktor január 4.
Molnár Marcell január 4.
Szehr Henrietta január 10.
Bodó-Dombai Annavera január 14.
Márta Amira január 16.
Kiss Bálint január 27.
Kozma Ágota január 28
Zolnai Eszter január 30.
Torma Csenge február 3.

Balogh Szabolcs - Marcsek Katalin

Simon Mária
Farkas Sándor
Tóth István
Vass József

Nagykálló fõutcáján vállalkozásra is alkalmas, szintes 200 nm-es
családi ház, dupla garázzsal, pincével, szép kerttel ELADÓ. Telefon:
70/312-4719

Nagykálló, Szakolyi utca 71. szám alatti ház ELADÓ.
Telefon: 30/259-2700

Nagykállóban, fõút mentén kettõs fûtésrendszerû családi ház üz-
lethelyiséggel, pincével, garázzsal ELADÓ. Irányár: 14,5 millió Ft.
Telefon: 42/263-044

Nagykálló, Simonyi út 52. szám alatti 3 szoba+nappalis, hõszigetelt
családi ház pincés garázzsal, vegyes tüzelésû fûtéssel, udvarra nézõ
nagy terasszal sürgõsen ELADÓ. Telefon: 42/263-624

Nagykállóban Csokonai utcán 926 nm-es építési telek ELADÓ.
Telefon: 42/263-501

Nagykálló, Nagykertiszõlõ – Erdõalja utca elején építési telek
ELADÓ. Telefon: 30/438-2471

Nevelési Tanácsadás kamaszkorú gyermekéhez akár levélváltás útján
is. Telefon: 20/436-4874

Magyar nyelv- és irodalomból korrepetálást, érettségire felkészítést
(közép- és emelt szinten) vállalok. Telefon: 70/348-7714

Matematika – fizika - számítástechnika tantárgyakból - általános
iskolás tanulók részére - korrepetálást vállal gyakorlott pedagógus.
Telefon: 30/998-0546

FEJLESZTÕ PEDAGÓGUS magán órákat vállal 5 éves kortól,
Nagykállóban és környékén, a gondtalan tanulásért (diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia, figyelem zavar, részképesség zavarok stb.).
Idõpont egyeztetés: 70/360-2973

Mûanyag hegesztés, javítás. Telefon: 42/262-933, 30/467-8345

Kárpitozott bútorok áthúzását, javítását vállalom. Telefon: 20/384-1993

Törzskönyvezett szülõktõl származó tricolor beagle kiskutyák – oltva,
féregtelenítve – eladók, elõjegyezhetõk. Telefon: 20/804-6100

Állatbarátok! Két kis fekete cica szeretõ gazdit keres!
Telefon: 42/262-691
Ágy ágynemûtartós, nagyon jó állapotban, alig használt ELADÓ.
Megtekinthetõ és átvehetõ Nagykálló belvárosában. Ár: 10 000,-
Ft.  Tel: 70/457-4550

Sátorgarázs, használt gáztûzhely palackkal, nagyméretû kombinált
hûtõszekrény ELADÓ. Telefon: 42/263-227

Utánfutó – nagy, friss mûszakival, magasítóval ELADÓ.
Telefon: 20/429-1251 (érdeklõdni 17 óra után)
Kifogástalan állapotban lévõ japán táskapermetezõ ELADÓ.
Telefon: 30/473-6112

Gázkazán C-18-as és konyhabútor ELADÓ. Telefon: 20/378-6148

H2O MOP TM gõzös-takarítógép, vegyes tüzelésû kazán, gyerek
biztonsági ülés, porszívó ELADÓ. Telefon: 20/236-6056

900 db HB-30-as bontott tégla ELADÓ. Telefon: 30/439-2238

Kitûnõ állapotban lévõ 240 literes fa-
gyasztószekrény reális áron ELADÓ Telefon:
30/473-6112

Bambusznádtõ – örökzöld, max. magasság:
9 m., akár ipari célokra is használható, ta-
náccsal ELADÓ. Telefon: 30/825-2722

Rotációs kapa tartozékaival, 2 db gumis kerék
fûkasza ELADÓ. Telefon: 30/473-6112

Szólógitár, 200 literes szekrényes, sarokíves
akvárium, Dél-amerikai halakkal, tartozé-
kokkal, PIONEER házimozi ELADÓ.
Telefon: 20/387-6516

Fagyasztóláda, nagyméretû, kulccsal zárható
ELADÓ. Telefon: 30/619-4495

Radiátor, lap, 20 tagból álló, csövekkel együtt
ELADÓ. Telefon: 30/619-4495

Hirdetésfelvétel:
E-mail:nagykalloihirmondo@gmail.com
Telefon: 42/263-141, 70/2431-324

MUNKALEHETÕSÉG Nemzetközi nagy-
vállalat agilis munkatársakat keres gyógyászati
eszközök irodai értékesítésére. Jó kommu-
nikációs készség, jó megjelenés feltétel.
Telefon: 20/921-6015

GÓLYAHÍR – 2009.  január-március

Kocsány Dominik február 5
Tarnótzky Fanni február 5.
Bardi József február 7.
Borsi Botond február 7.
Csorba Kristóf február 10.
Sipos Zsombor február 15.
Rézmûves Rikárdó február 21.
Szuromi Dominik március 3.
Szilágyi Dorina március 5.
Szabó Milán március 8.

Márton Kálmánné
Bakti Andrásné
Tamás Györgyné
Papp Ferenc

Fájó szívvel emlékezünk Elek László (egykori hentes,
húsboltvezetõ) halálának 25 éves évfordulójára.

Drága halottunkért emlékezõ istentiszteletet tartunk 2009.
április 5-én 18 órától a Református templomban.

Megemlékezés
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