
11 csoportból összesen 86 nagycsoportos búcsú-
zott  el az óvodás élett ől. Az Egyesített  Óvoda és 
Bölcsőde ballagási ünnepségei idén is családias 
hangulatban teltek, ahol a kicsik többek között  
versekkel és tánccal elevenített ék fel az óvodai 
ott létük kedves és maradandó eseményeit.

 A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja                   XXII. évfolyam 11. szám - 2012.06.20.
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Cikk a 3. oldalon

Finom ételekkel és érdekes programokkal várta 
tagjait a nagykállói Beteg Gyermekekért Alapít-
vány. Immár harmadik alkalommal rendezett  csa-
ládi napot Nagykálló-Harangodon a civil szervet, 
közös szervezésben a Nagykállói Nőszövetséggel. 

Cikk a 2. oldalon

MEGYEI CSAPATBAJNOKOK...

Jó évet zártak a Nagykállói Horgászegyesület tagjai. Jelenleg a 
nagykállói pecások a legjobbak a megyében.

Cikk az 5. oldalon

„NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁLON JÁRTUNK...”

A lengyelországi Varsóban lépett  színpadra a 
Meglepetés Énekegyütt es. 

Cikk a 6. oldalon

 A fi gyelmükbe
ajánljuk

>>

Idén kett en kaptak Szilágyi 
István díjat. Ezt az elismerést 
Nagykálló város önkormányza-
ta azzal a céllal hozta létre, hogy 
így ismerje el a kiváló munkát 
végző pedagógusait. 2012-ben 
Paplogó Lajosné és Szalai Lajos 
nyugalmazott  tanítók részesül-
tek az elismerésben.

Mint minden évben, idén is eljött  
az a nap, amikor városunk pe-
dagógusait köszöntött ék, és elis-
meréssel méltatt ák a legkiválób-
bakat. A mostanában lezajlott , az 
iskolákat érintő fenntartóváltás 
körüli események mellett  azon-
ban egy ilyen örömteli alkalom 
ellenére sem lehetett  szó nélkül 
elmenni, amelyre Oroszné dr. 
Nagy Matild, az esemény szó-
noka is kitért. „A kormányzati 
szándéknak megfelelően isko-
láink állami fenntartásba kerül-
nek. … Nagy kihívás előtt  állnak 
pedagógusaink, úgy gondolom, 
nehéz időszak következik, amíg 
minden letisztul, és egyértelmű 
képet kapnak a „hogyan tovább-
ról”. Mindnyájuknak kívánom, 
hogy az Önök által megfogalma-
zott  elvárások és remények telje-
süljenek, és a bekövetkezett  vál-
tozások a pedagógus társadalom 
megbecsülésének javulását ered-
ményezzék.” – hangsúlyozta vá-
rosunk alpolgármester asszonya.
A városi pedagógusnap alkalmá-
ból került sor - immár tizennyol-
cadik alkalommal - a Szilágyi 
Istvánról elnevezett  kitüntetés át-
adására is. Idén kett en is átvehet-
ték az elismerést, egyikük, közel 
negyven esztendőt töltött  a pá-
lyán. Paplogó Lajosné, 1955-ben 

kezdte nagykállói pályafutását, 
nagyon sok kisdiák cseperedett  
fel a kezei alatt , mint mondta: azt 
próbálta tovább adni, amit ő is 
kiváló tanáraitól sajátított  el.
Az ünnepi műsoron mutatkoztak 
be a Gilicemadár Népdalkör ifj ú 
énekesei is, akik dalban mondtak 

köszönetet a pedagógusok mun-
kájáért. Őket fi gyelte ragyogó 
szemmel az idei év másik Szilá-
gyi-díjasa, Szalai Lajos tanár úr 
is, aki negyvenhat esztendőt töl-
tött  a pedagógus pályán, s mint 
elmondta: óriási meglepetés volt 
számára, hogy a nagykállói pe-

dagógusoknak járó legnagyobb 
elismeréssel köszönte meg és 
díjazta a város, a pedagógusként 
végzett  munkáját. Az ünnepség 
végén a Rózsafa Citerazenekar 
tagjai csempésztek jó hangulatot 
a meghitt  pillanatok közé, majd 
Pankotai Dóri, a Korányi Frigyes 

Gimnázium drámás növendéke, 
egy verssel örvendeztett e meg a 
díjazott akat. Az idei városi peda-
gógusnap zárásaként a két díja-
zott  fogadta az ismerősök, egy-
kori kollégák és volt tanítványok 
gratulációit. 

folytatás a 3. oldalon

Az ismerősök, hozzátartozók is együtt örültek a díjazottakkal
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A közelmúltban ismét többen is Nagy-
kállóban szerezték meg a magyar ál-
lampolgárságukat. Az egyszerűsített  
honosítás keretében, a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében tíz fő kárpát-
aljai és harminchárom erdélyi magyar 
honosítására került sor. Az igénylések  
- szomszédos országok hatályos törvé-
nyei miatt  - két országból, Romániából 
és Ukrajnából érkeznek. Nagykálló-
ban eddig mintegy 407-en tett ék le a 
magyar állampolgársági esküt.

Vedd fel a kesztyűt újra!

Nagykálló városa idén is csatlakozott  
a TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjté-
si akcióhoz.

Közel kétszáz önkéntes húzott  kesz-
tyűt, hogy szebb és tisztább legyen 
a város. A TeSzedd! hulladékgyűjté-
si akcióhoz csatlakozott  önkéntesek 
szombat délelőtt  átfésülték a várost, 
hogy az eldobált szemét ne csúfítsa 
az utcákat. Az önkormányzat felhívá-
sára a közintézmények dolgozói, az 
általános iskola diákjai, a Városvédő 
Egyesület tagjai és a vízmű munkatár-
sai képviselték a legnagyobb számban 
magukat. A résztvevők tapasztalatai 
azt mutatt ák, hogy a legtöbb hulladé-
kot a műanyag palackok, energiaita-
los dobozok, a csokis és cigis papírok 
tett ék ki. Ez a kezdeményezés remek 
alkalom, hogy felhívjuk mindenki fi -
gyelmét, az utcák tisztasága a mi apró 
mozdulatainkon múlik. A TeSzedd! 
mozgalom tavaly indult útjára hagyo-

mányteremtő céllal, és Magyarország 
legsikeresebb civil akciója azóta is. 
Alapvetően a belterületek megtisz-
títását tűzte ki célul idén az akció, 
aminek mott ója: Összefogás a tiszta 
Magyarországért volt. Az ország leg-
nagyobb hulladékgyűjtési akcióját 
a Vidékfejlesztési Minisztérium, a 
Belügyminisztérium, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium, 
az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség és az Országos Polgárőr 
Szövetség rendezte meg idén, június 
2-án. A szervezők fontosnak tartják az 
önkéntességet, hiszen az hozzájárul 
az emberek egyéni és társadalmi fej-
lődéséhez. A megyében a Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság felelt a 
program technikai részéért. Megszer-
vezte a szemét elszállítását és a védő 
eszközök biztosítását, az önkormány-
zat pedig közreműködött  a részvevők 
toborzásában.

Borsy Adrienn

1920. június 4-én Budapesten és or-
szágszerte megkondultak a harangok. 
Ezen a napon budapesti idő szerint 
16:32-kor írták alá a Nagy-Trianon 
kastélyban azt a szerződést, amely 
Magyarország történelmének mind-
máig egyik legtragikusabb eseménye. 
Ezért június negyedikén évről évre 
egyre több helyen, egyre több megem-
lékezés emlékezteti a magyarságot és 
a világ népeit a történtekre. A béke-
szerződés aláírása után 92 évvel, 2012. 
június 4-én, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Nagykállói Alapszerveze-
tének szervezésében, Nagykállóban 
is megemlékeztek az eseményről, va-
lamint ekkor avatt ák fel azt a három 
méter magas emlékkeresztet is, amely 
örök emléket állít a gyászos esemény-
nek.

„A jól működő európai egységhez 
nem csupán olajozott an működő ré-
giók és nemzetek szükségesek, ha-
nem mindenekelőtt  egészséges csa-
ládok.” – jelentett e ki Kövér László 
május 11-én a Parlamentben, mint az 
Országgyűlés elnöke. A Családlánc 
ünnepélyes alakuló rendezvényére 
számos nagycsaládos szervezet érke-
zett  határainkon innen és túlról is. A 
Magyar Távirati Iroda közleménye 
szerint Szabó Endre, a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövetségének 
alelnöke jelképesnek nevezte, hogy az 
Országházban köszönthetik a Család-
lánc megalakulását, majd hozzátett e: 
a 2001 óta működő szövetség széle-
síteni szeretné bázisát, s el kíván érni 
minden olyan magyar családokkal (is) 
foglalkozó szervezetet, akik számá-
ra értéket jelent a család és a nemzeti 

identitás. Hiszen az identitás bölcső-
je a család: egy anyanyelven énekelt 
ringató, egy „magyarul” főzött  ebéd 
vagy altatóul mesélt népmese többet 
jelent minden későbbi identitásfor-
máló eszköznél. A Családlánc alakuló 
kongresszusán Asztalosné Zupcsán 
Erika szociálpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár a családot kincsnek 
és örökségnek nevezte. Úgy vélte, „a 
családok egymásra találnak ebben az 
önkéntes kötelékben.” – írja az MTI. A 
történelmi Magyarország szinte min-
den szegletéből érkeztek családszer-
vezetek az alapító okirat aláírására, 
így a Vajdaságból, a Felvidékről, Kár-
pátaljáról, Erdélyből és természetesen 
az anyaországból is. Az aláírók között  
jelen volt Csonkáné Kerezsi Katalin is, 
mint a nagykállói Családi Kör Egyesü-
let elnöke.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériummal együtt működve megalakított a a Kárpát-medencei Családlán-
cot, amelynek célja, hogy felkutassa és összefogja a határon túli magyarlak-
ta területeken a családdal foglalkozó civil szervezeteket. Az alapító okiratot 
számos nagycsaládos-szervezet, köztük a nagykállói Családi Kör Egyesület 
is aláírta.

Megalakult a Kárpát-medencei Családlánc

Egy nap a családoknak, a családokért
Finom ételekkel és érdekes programokkal várta tagjait a nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány. Immár har-
madik alkalommal rendezett  családi napot Nagykálló-Harangodon a civil szervet, közös szervezésben a Nagykállói 
Nőszövetséggel. 

Egy beteg gyermek nevelése nem könnyű feladat, próbára 
teszi a családokat, együtt  élőket. A hétköznapok nehézsé-
geiből mindig nagy öröm egy kis kikapcsolódás, amikor a 
hasonló problémákkal küzdő gyerekekkel, szülőkkel lehet 
önfeledten játszani, szórakozni, pihenni és egy kicsit együtt  
lenni. A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány és a 
Nagykállói Nőszövetség tagjai tudják, hogy fontosak ezek 
a pillanatok, ezért az előző évekhez hasonlóan idén immár 
harmadik alkalommal hívták életre a családi napot. Ösz-
szefogva, közös sütéssel és főzéssel, valamint különböző 
programokkal várták a kilátogatókat. Elkészült több száz 
ínycsiklandó palacsinta, a bográcsban főtt  a babgulyás és 
a kemencében morzsóka sült. Amíg elkészültek a fi nom-
ságok, a Csillagösvény Íjász Egyesület közreműködésével 
nyerhett ek bepillantást az íjászat rejtelmeibe az érdeklő-
dők. Mellett ük a kállósemjéni hagyományőrző csoport is 
bemutatkozott , ők a Baranta nevű sportággal ismertett ék 
meg a résztvevőket, melynek keretében a hagyományos, 
ősmagyar fegyverbemutatóból és küzdősportból is ízelítőt 
kaptak a kilátogatók. Emellett  a harangodi tánccsűrben 
a nyíregyházi művészeti szakközépiskolások rögtönzött  
táncházra invitálták az alapítványi tagokat. A családi nap-

nak idén is elmaradhatatlan kellékei voltak a különböző 
kézműves foglalkozások, így akinek kedve támadt, az 
nemezelhetett , de megtanulhatt a az úgynevezett  körmöcs-
kézést is. A harangodi rendezvényen több, mint kétszáz 
résztvevő tölthett e kellemesen szabadidejét.

Minden róluk szólt

Önként szedték a szemetet

Fotó: Csudai Sándor
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Összefogott a nagykállói Horgászegyesület
2012. június 2-án újból tanúi lehet-
tünk a nagykállóiak példás össze-
fogásának és segítőkészségének.

Mező Tibor és Csákiné Tóth Ildikó, a 
Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
tagjainak szervezésében, jótékony-
sági horgászversenyre került sor a nagykállói Csuka Sárika megsegítésére. 
Hetvenhét nevezője és közel százötven látogatója volt a rendezvénynek, 
melynek abszolút sikereként könyvelhető el az a 168.000 forint, melyet a 
kállói pecások gyűjtött ek össze a kislány megsegítésére. Miután a szervezők 
átadták az összeget a család részére, minden látogatónak és résztvevőnek 
egy jó tányér halászlével kedveskedtek.

A horgászverseny díjazott jai:

I. hely: Patkós Zsolt
II. hely: Bajkó Tamásné

III. hely: Tóth Imre

INGYENES JOGI 
TANÁCSADÁS

Úgy érzi járatlan a jogi ügyekben 
és pontosan szeretne látni? Pol-
gári, munkajogi vagy büntetőjogi 
kérdései lennének, de nem tudja, 
kihez forduljon? A Nagykállói Nő-
szövetség szervezésében képzett  
jogásztól, díjmentesen és anonim 
formában van lehetősége segítsé-
get kérni. Ha Önnek is útmutatásra 
van szüksége, bővebb információ-
ért hívja a 30/457-3045-ös telefon-
számot!

Szalai Lajos
Középiskolai tanulmányait a mátészalkai Esze Tamás Állami Általános 
Gimnáziumban kezdte, majd a nagykállói Állami Budai Nagy Antal Gim-
názium reáltagozatán érett ségizett . Még ebben az évben beiratkozott  a 
Nyíregyházi Állami Tanítóképzőbe, ahol 1960-ban kapta meg tanítói okle-
velét. 1962-ben kezdett  dolgozni a Nagy-
kállói 2. számú Általános Iskolában, 
mint napközis nevelő, emellett  folyama-
tosan vállalt helyett esítéseket a 3. és 4. 
osztályokban. Közben kémia szakos álta-
lános iskolai tanári oklevelet is szerzett . 
1977-től a Nagykállói Járási Hivatalban 
dolgozott , mint általános tanulmányi 
felügyelő, majd a hivatal megszűnését 
követően ismét a 2. számú, később az 
1. számú Általános Iskolában vállalt ta-
nári munkakört. A rendszerváltás után 
igazgatóhelyett esként dolgozott , feladat 
körébe tartozott  a 9 és 10. osztályra épü-
lő szakképzés megszervezése. Miután a 
város önkormányzata önálló intézmény-
nyé alakított a a szakiskolát, ő lett  annak 
első igazgatója. Kezdeményezésére vett e fel a szakiskola Kállay Rudolf 
nevét, mivel a meghatározó képzést az OKJ-s ápolási asszisztens képzés 
adta. (Kállay Rudolf orvos igazgatója volt a nagykállói és a nyíregyházi kórházak-
nak. – a szerk.) A pedagógus pályán 46 évet töltött . 2010-ben a Nyíregyházi 
Főiskola „a közmegbecsülésre méltóan teljesített  hivatás” elismeréseként 
Aranyoklevelet adományozott  számára.

ÁTADTÁK A SZILÁGYI DÍJAT ₍FOLYTATÁS AZ ₁. OLDALRÓL₎
Paplogó Lajosné
1953-ban a nyíregyházi tanítóképzőn szerezte tanító végzett ségét. Kiváló 
tanárok tanított ák, akik közül kiemeli B. Pap János és Hadházi Lajos ta-
nárokat, akiktől sok segítséget kapott , ahhoz, hogy befejezhesse tanulmá-
nyait. Közel 60 év elteltével is tisztán él benne egy-egy esemény, egy-egy 

történet, amit mindig őszinte tisztelett el, 
meghatott sággal, szeretett el mesél tanára-
iról, tanítványairól, tanártársairól. Nagy-
kállóban él, 1955-től dolgozott  a városban, 
egészen 1990-es nyugdíjba vonulásáig. 
Nagykálló kedves város számára, óriá-
si élménnyel, szeretett el tanított , hiszen 
mint mondja: mindig nagyon boldog volt 
a tanítványai között . Örül, ha köszönnek 
neki, ha megkérdezik, hogy van. Mindig 
szeretett el gondol egykori növendékeire 
és kéri, hogy bocsássanak meg neki egy-
kori tanítványai, ha túl szigorú volt hoz-
zájuk!
Amikor néhány egykori tanítványával 
beszélgett em, és szóba került, hogy Kati 
néni kapja idén az egyik Szilágyi István 

díjat, azt mondták: nos, ő valóban kiérdemelte ezt az elismerést. Nem csak 
a tananyagot, a leckét, a száraz anyagot tanított a, hanem nevelt is, a szó 
szoros értelmében. Köszöni, hogy a Szilágyi István Díj, most őt tett e bol-
doggá, de úgy érzi és gondolja, hogy csak végezte lelkiismeretesen a ne-
velést, tanítást.

11 csoportból összesen 86 nagycsoportos búcsúzott  el az óvodás élett ől. Az Egyesített  Óvoda és Bölcsőde ballagá-
si ünnepségei idén is családias hangulatban teltek, ahol a kicsik többek között  versekkel és tánccal elevenített ék 
fel az óvodai ott létük kedves és maradandó eseményeit.

A legkisebbek is elballagtak

Három-négy év sok-sok vidám nap-
ja zárult le végérvényesen 86 óvodás 
életében. Már hagyomány, hogy 
azok a hat-hét éves lányok és fi úk, 
akik már szeptembertől iskolások 
lesznek, műsoros délután kereté-
ben búcsúznak el az intézménytől, 
egymástól valamint az óvó és dajka 
néniktől. A korábbi évekhez hason-

lóan idén is a Szivárvány Tagóvodá-
ban tartott ak összevont ünnepséget, 
míg a Brunszvik Teréz Tagóvodában 
csoportonként búcsúztak az iskolás-
korba lépő gyermekek. Hangulatos, 
érdekes és újszerű. Elmondásuk sze-
rint ezek a megfontolások vezett ék 
idén is az óvodapedagógusokat, a 
műsorok összeállításánál. Így ennek 

megfelelően zenés tornát, gyermek-
játékokat, különböző táncokat és 
sok-sok verset tűzött  műsorára az 
intézmény. A műsorszámok köz-
ben nyoma sem volt a félelemnek, 
a kicsik magabiztosan és mosollyal 
az arcukon örvendeztett ék meg ro-
konaikat a különböző produkciók-
kal, a szülők és nagyszülők pedig 
büszkén és meghatódva nézték a 
kis óvodásokat. Ezzel a nappal a 86 
gyermeknek végleg lezárultak a fel-
hőtlen óvodás évek. Szeptembertől 
már új helyen, új környezetben az 
iskola vár rájuk, a betűk és számok 
világával.

Kollázs, montázs, pasztell techni-
ka. Termékeny évet zárt a Budai 
Nagy Antal Szakközépiskolában 
működő rajzszakkör. A Piktorok és 
Napocska csoport alkotásait idén is 
egy évzáró tárlaton mutatt ák meg 
a nagyközönségnek. A szakkör 
nagykállói működése része a Vá-
sárhelyi László Művészetoktatási 
Iskola tehetségpontjának.

Immár negyedik alkalommal került 
megrendezésre június 7-én a Vásár-
helyi László Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény festészet tanszakos 
növendékeinek képzőművészeti 
kiállítása. Az iskola nagykállói te-
hetségpontjában két korosztály ta-
nulhatja meg a rajzolás, festés és 
az egyéb képzőművészeti alkotás 
tudományát. A Napocska csoportba 

járó alsó tagozatosok idén a termé-
szethez és az állatokhoz kapcsolód-
va készített ek képeket, míg a Piktor 
csoport, a középiskolások központi 
témája az emberalak ábrázolása 
volt. A képek és grafi kák készítése 
mellett  agyagoztak is az ifj ú kép-
zőművészek. Munkácsi Gyuláné, a 
csoport művészeti vezetője továbbá 
azt is elmondta: a gyerekek legked-
vesebb foglakozásai között  szerepelt 
többek között , amikor különböző 
hulladékokból alkothatt ak mester-
műveket valamint a számítógépes 
rajzolás tudásának megismerése és 
elsajátítása is okozott  vidám pillana-
tokat a csoport életében. Reméljük, a 
következő tanév is hasonló kincse-
ket tartogat számukra, és a gyerekek 
munkái továbbra is mindenkinek  
kikapcsolódást nyújtanak majd.

Ifjú piktorok tárlata

A néptánc is szerepelt a repertoárban 

Egy a sok közül (digitális montázs)

Paplogó Lajosné

Szalai Lajos



4. NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓTURMIX

Nyíregyházán, 2012. május 21-22-én rendezték meg a Matekgu-
ruk Kárpát-medencei  Matematika Csapatverseny döntőjét, ahol 
iskolánk Matekzsenik csapata a  III. helyezést érte el. 

A csapat tagjai: Balogh Zsófi , Galambos Ivett ,  Lelesz Hanna és 
Tóth Amina 4. osztályos tanulók. 
Felkészítő tanár: Jánosi Lászlóné Jolika néni.

A döntőt többfordulós levelezős verseny előzte meg, ahova a 
legjobb 13 csapatot hívták meg az ország minden pontjáról. A 
kétnapos versenyen a matematikai feladatok mellett , projektfel-
adatok is voltak. Hétfőn reggel izgatott an indultunk. Az ünne-
pélyes megnyitó után az első feladat projekt munka volt, amit 
az állatkertben oldott unk meg, ezt követt e a matematikaverseny 
első fordulója. Este az izgalom levezetéséül karaokéztunk. Ked-
den délelőtt  folytatódott  a verseny a 2. fordulóval. Pár óra múl-
va elérkezett  az eredményhirdetés ideje. Nagy örömünkre a III. 
helyen végeztünk. 
Jolika néni büszke volt ránk, és mi is nagyon örültünk neki! A 
sok gyakorlásnak meglett  az eredménye, és boldogan utaztunk 
haza a kétnapos versenyről. Felejthetetlen élmény volt.

Tóth Amina 
4. osztályos tanuló                

Nagykállói siker a Matekguruk döntőn! EZ TÖRTÉNT MÉG…

Závada Pál, József Atilla- és Kossuth díjas író, szociológus volt a vendég 
azon a rendhagyó irodalom órán, amit az Ünnepi Könyvhét alkalmából a 
Ratkó József Városi Könyvtár Középiskolai Fiókkönyvtárában rendeztek. 
Beszélgetőtársa Babosi László könyvtáros, bibliográfus volt. A kötetlen 
hangvételű rendezvényen az író mesélt pályakezdéséről, műveiről és készü-
lő regényéről is. Leghíresebb regénye a Jadviga párnája, amelyből sikeres 
fi lm is készült. Ismertebb művei: Kulákprés, Milota, Idegen testünk, Egy sor 
cigány – Huszonnégy mai magyar.

A Brunszvik Teréz Óvoda Csillagocska csoportjában 2012. május 26-án már 
hagyományként szerveztük meg a közös gyermeknapi főzést. A reggeli 
órákban a szülők és óvónők a közös ebéd előkészületeivel foglalatoskodtak, 
míg a gyermekek igyekeztek felfedezni a Harangod adta lehetőségeket. A 
jó levegő, a futkározásra alkalmas nagy terület, a homokozó, a hinták min-
den gyermek számára biztosított ák, hogy ebédig kellőképpen levezessék 
az egész évben felgyülemlett  energiákat. Az elfogyasztott  bőséges és fi nom 
ebéd után ismét a játéké volt a főszerep. Az apukák és a gyerekek focibajnok-
sága következett , míg a társaság többi tagja vidám és kötetlen beszélgetés-
sel vagy sétálással töltött e az időt. A gyerekeknek felejthetetlen szép napot 
sikerült szereznünk, ezért köszönet a pedagógusainknak, a helyet biztosító 
Nonprofi t Kft-nek és a szülőknek, akik fontosnak tartott ák a csoportunk jó 
közösségi szellemének ébrentartását.

az SZMK tagjai

Itt  még egy közelmúltbeli vetélkedőn tornáztatják az agyukat a lányok, most 
azonban egy időre a pihenés és kikapcsolódás kerül előtérbe az életükben a 
könyvek helyett . Június 15-én utoljára csengett ek be a 2012/2013-as tanév-
ben, hiszen minden közoktatási intézményben véget ért a tanítás. Nagykál-
lóban ez több mint kétezer általános és középiskolás diákot érint. Számukra 
az elkövetkezendő, kicsivel több mint hetven nap a nyaralásról, kikapcsoló-
dásról, esetleg a nyári munkáról fog szólni. Nyár végén pedig ismét követ-
keznek majd a „szürke hétköznapok”, hiszen egy miniszteri rendelet értel-
mében 2012. szeptember 3-án ismét becsengetnek majd az iskolákba.

Keressük Nagykálló 
színötöseit! 

Előtt e azonban még megtartják 
az évzárót az iskolában, aminek 
legizgalmasabb eseménye a bizo-
nyítványosztás lesz. A legjobb ta-
nulókat, azaz a szín ötösöket  idén 
a Nagykállói Hírmondó is szeretné 
megjutalmazni. Hogy mivel, azt 
egyelőre nem áruljuk el, hadd le-
gyen meglepetés! Azonban nemcsak 
ajándékot kaptok tőlünk, hanem a 
családotok büszkeségére fotóitokat 
közöljük a Nagykállói Hírmondó-
ban és a Nagykállói Televízió kép-
újságában. Ehhez nem kell mást 
tennetek, csak keresni magatokról 
egy fényképet, beszkennelni a ki-
tűnő bizonyítványotokat (elsősök 
esetében a jól megfelelt és a kiválóan 
megfelelt értékelést fogadjuk el), és 
elküldeni email címünkre, a nagy-
kalloihirmondo@gmail.com-ra. Az 
üzenetben el ne felejtsétek feltüntet-
ni a neveteket és azt, hogy melyik 
osztályba jártok!
Beküldési határidő: 2012. július 11. 
(szerda)

Kedves gyerekek! Vége a tanévnek, 
a tanulásnak, a felelésnek és a dol-
gozatírásoknak. Vár rátok a vidám 
és felhőtlen vakáció.

Kicsik, nagyok, fi úk, lányok fi gyelem! Úszásoktatást és úszó edzéseket indít 
a város megújult strandfürdője, a Nap Strand. A gyerekeknek (5 éves kortól) 
szakember segít abban, hogy ne félelemmel érkezzenek az órákra, hanem 
élvezzék a vizes közeget, a játékos feladatok során pedig megszerezzék a 
vízbiztonságot. Emellett  azonban azokat a felnőtt eket is várják, akik ed-
dig nem merték elkezdeni az úszást, vagy akiknek csak technikai javítások 
szükségesek. A résztvevők – kortól függetlenül - tudásszintjük szerint kezdő 
és haladó csoportban sajátíthatják el illetve fejleszthetik úszás technikájukat.
Most azonban olyanok jelentkezését is várják, akik versenyszerűen szeretné-
nek úszni. Számukra úszóedzéseket kínál a Nap Strand.
A kurzusok kezdete: június 25, július 2 és július 16.
Jelentkezés és részletes információk Papp László testnevelőtől és úszásokta-
tótól kérhető a 30/307-3587-es telefonszámon. 

Uszásoktatás

A Matekzsenik csapata



5.NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ SPORT

A Nagykállói Kinizsi Sportegyesület 
három tagja vett  részt az április 28-
án rendezett  Bringamánia Balaton-
kör teljesítménytúrán. Bota Milán, 
Morvai Tamás, és Takács Balázs, az 
NKSE tagjai, valamit Varga Balázs 
(Salgótarjáni HKE) április 27-én ér-
keztek meg Balatonföldvárra, majd 
másnap reggel 6 órakor indultak 
el a 206 km-es túrán. Bota Milán és 
Varga Balázs a túráról leválva 13 óra 
alatt  teljesített ék a távot, amit Mor-
vai Tamás, és Takács Balázs 15 óra 
alatt  tett  meg, a több mint 700 fős 
csoportt al együtt  haladva.
A versenyzőket 30 kilométerenként 

várták frissítőpontok, ahol étellel, és 
hideg vízzel várták a túrán megfá-
radt sportolókat. Balatonföldvárra 
visszaérve a szervezők gulyásleves-
sel várták a teljesítőket, de ett ől is 
több erőt adott  a helyiek, és a többi 
kerékpáros elismerő tapsa, gratu-
lációja. A Balaton körbebiciklizése 
mindegyikük régi vágya volt, első 
teljesítésük után megígérték, jövőre 
újra nekivágnak a távnak, és meg-
próbálnak egy még nagyobb társa-
ságot toborozni maguk mellé.

Takács Balázs
Kerékpár Szakosztályvető

Kerékpárral a Balaton körül

A labdarúgó Szi-Zo Sport megyei I. osztály utolsó előt-
ti fordulójában a tavaszi szezon két meghatározó ala-
kulata, az egyaránt 27 pontot szerző Nagyszekeres és 
Nagykálló játszott  egymással.

A mérkőzést a vendégcsapat kezdte élénkebben, Karaf-
fa a kapuba is talált, de a játékvezető jogosan les címén 
érvénytelenített e a találatot. Továbbra is a vendégek 
maradtak támadásban, a hazaiakon látszott , hogy kis-
sé rányomja bélyegét játékukra a nagy tét. Aztán a 25. 
perc tájékán a vendégcsapat előnybe is került. Egy jól 
begyakorolt szögletvariáció után Málik mértani pontos-
ságú beadására Marozsán érkezett  menetrendszerűen, 
és védhetetlenül bólintott  a léc alá. Nem sokáig örül-
hetett  azonban a Nagykálló, hiszen néhány perc múlva 
már döntetlen volt az állás. Egy jobb oldali beadás után 
a hosszú oldalon jól érkezett  támadójuk, és ki is használ-
ta a kínálkozó lehetőséget. Teljesen kiegyenlített  küzde-
lem zajlott  a pályán, mindkét gárda igyekezett  magához 
ragadni a kezdeményezést, és arra törekedett , hogy a 
maga javára fordítsa a találkozót. Az eredmény a szüne-
tig már nem változott , a második félidőre maradt a dön-
tés. Sajnos ez a játékrész már kizárólag a hazai csapatról 
szólt, a vendégek teljesen érthetetlen módon elkerülhető 
hibákat vétett ek, és szinte megajándékozták a hazaiakat 
a három bajnoki pontt al. Rögtön a félidő elején az első 
nagyszekeresi helyzetből meg is született  a vezetés. A 
vendégek számára borzasztó balszerencsés módon, egy 
bedobás után a hazai játékos hátáról patt ant a labda a 
kapuba. A gól után végképp úgy tűnt, hogy a vendé-
gek mentálisan elfáradtak, és ezt bizonyított a az is, hogy 
futószalagon jött ek a hazai gólhelyzetek. Egy halvány 

reménysugár azonban még ekkor is felcsillant, de Ho-
gya fejese nagyon kevéssel elkerülte a hazai kaput. Ezt 
követően a hazaiak játékmestere óriási lövést eresztett  
meg, melyet Pekk nagy bravúrral hárítani tudott , de a 
kipatt anóra csak hazai játékosok érkeztek, és nem is hi-
báztak. Néhány perccel később a hazai B közép által él-
tetett  kedvenc végigszlalomozott  a fél nagykállói csapat 
között , és óriási gólt ragasztott  a kapu bal felső sarkába. 
Az, hogy a vereség nem lett  nagyobb arányú, Pekk Já-
nos bravúrjainak, és a hazai támadók pontatlanságának 
volt köszönhető. Valahogyan nem volt kerek a történet 
a vendégek részéről, két belső védő borzasztóan bizony-
talanul játszott , a középpályán elmaradt a megszokott  
sok labdaszerzés, elől pedig súlytalan volt két alacsony 
támadónk a nagyszekeresi tornyok között . Az utolsó 
idegenbeli meccsen megszakadt a veretlenségi sorozat, 
a hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Jánóczki József

Udvarias vendégek voltunk a bajnok 
otthonában

Hálás feladatra kértek fel a horgász-
társaim, barátaim, írjak egy kis be-
számolót a megyei csapatbajnokság-
ról, melyen a tavalyi évben a dobogó 
második fokára sikerült felállni, az 
idén pedig sikerült megnyernünk, 
nem is akármilyen körülmények kö-
zött . Az egyesületünkben évek óta 
vannak, akik versenyszerűen űzik 
a horgászatot, minden megyei ren-
dezésű versenyen indulnak, egyre 
jobb eredményekkel. Öt éve stabil 
csapatként vagyunk részesei az első 
osztálynak, mely 8 főből áll, 1 fő 14 
év alatt i, 1 fő 18 év alatt i, 1 fő 22 év 
alatt i, 1 fő női, 4 fő felnőtt .
Sajnos az utánpótlás nevelés ebben 
a sportban is egyre nehezebb, hiszen 
nagyon kevés gyerek jön ki a víz-
partra. 2012. 05. 13-án került meg-
rendezésre a megyei szövetség által 

rendezett  csapatverseny Kisvárdán 
a Bágeri tavon. Hatalmas szél és 
folyamatosan zuhogó eső fogad-
ta a versenyzőket, így nyugodtan, 
mondhatom, a verseny végére nem 
volt száraz ruhadarabunk. Vacogva, 
de kitartóan horgászta végig min-
den résztvevő ezt az embertpróbáló 
megmérett etést.
A csapatunk tagjai: Ifj  Tóth Imre, 
Nagy Róbert, Seres Dániel, Bajkó 
Tamásné, Mészáros Csaba, Tóth 
György, Sándor Zoltán, Sebők Zsolt.
Csapatvezető: Valent József
Köszönett el tartozunk az egyesüle-
tünk elnökének támogatásáért, és 
mindazoknak az embereknek, akik 
elősegített ék csapatunknak a felké-
szülést.

S.Zs.

Megyei csapatbajnok a 
Nagykállói Sporthorgász Egyesület 

Városunkban hosszú hagyományokra tekint vissza a 
kézilabda, ezen belül is a férfi  kézilabda. Ezekre a ha-
gyományokra építve a régi csapat néhány tagja csókot 
lehelt a csipkerózsikaszerű álmát alvó egyesületre, és 
2001-ben újraélesztett ék azt. Évek óta a megyei bajnok-
ságban minden évben a dobogón végeztek, többször 
nyílt lehetőség a feljebb lépésre is, de óriási a szakadék 
az NBII és a megyei bajnokság között . Anyagi szem-
pontból, utazási időben és felkészülésben is érthető ez. 
A csapatunk árnyaltan fogalmazva is rutinos, ifi  koru-
kat már messze túllépő játékosokból áll, akik hobbiból, 
a játék szeretetéért űzik ezt a sportot. Valamennyien 
dolgoznak, így edzésre sem nagyon tudnak járni, így 
nem sok értelme lenne az NB II-ben indulni. A megyei 
bajnokságban rutinjuknak, vértes múltjuknak és egyé-
ni képességeiknek köszönhetik előkelő pozíciójukat. A 
csapat - mint később kiderült - sajnos 2012. március 28-
án, a Kisvárda ellen lépett  utoljára parkett re.
A mérkőzés elején felváltva szereztek gólt a csapatok, 
a 10. percben vezett ek először a hazaiak. A mérkőzés 
első félidejének következő szakaszát rengetek technikai 
hiba, eladott  labda, pontatlan lövés és kapusbravúrok 
jellemezték. A félidő végén a hazaiak sportágat váltot-
tak és kidobóst játszott ak a vendégek ifj ú kapusával, 
hiszen minden szögből és távolságból rendre eltalálták. 
Az előnyük azonban így is 3 gólosra duzzadt, még úgy-
is, hogy rengeteg ziccer maradt ki, sokszor zengtek a 
kapufák, döngtek a kapu mögött i falak és pirosodtak a 

kapusuk testrészei. A hazaiak kreativitásuknak, egyéni 
képességeiknek köszönhett ék előnyüket, a vendégeket a 
fi atal kapusuk tartott a meccsben. Az első félidő tenden-
ciáit a második félidőre is átvitt ék a csapatok. Vendég 
technikai hibák, mindkét oldalon védések, indításgó-
lok és második szándékú, második esélyű lövésekből 
szerzett  hazai gólok voltak a jellemzőek. A mérkőzés 
utolsó 10 percében a hazaiak technikájukat használták 
oxigénmaszkként, egyéni képességeikkel kompenzálták 
a szomjas, porráaszalódott  tüdejüket. A jegyzőkönyv-
ben új lapot kellett  nyitni az utolsó 5 percre, ami szinte 
csak szökő évente esik meg. A sok kihagyott  ziccer, és a 
kapusistenek szobrainak fényesítése ellenére is sok gól 
született , a végeredmény 44-34.

Csak két hétt el később szembesülhetett  mindenki a szo-
morú ténnyel, hogy ez volt csapatunk utolsó mérkőzése. 
Egykor közel 50 településnek volt férfi  kézilabda csapa-
ta a megyénkben, de mára a még megyei II. osztállyal 
is rendelkező bajnokságból is elfogytak a csapatok. Aki 
teheti, indul az NB II-ben, többen megszűntek, így a 
maradó 3 vagy 4 csapatt al komolytalan lenne bármilyen 
sportimitációt folytatni. Emellett  - a bevezetésben emlí-
tett  okok miatt  - a mi csapatunk is lefogyott . Isten veled 
NKC, remélem nem búcsúzunk örökre, egyszer újra 
éledsz még a korábbiakhoz hasonlóan. Viszont látásra 
nagykállói férfi  kézilabda!

Győrfi  Gergő

Egy szép sorozat véget ért

Több mint 200 km-t tekertek

A bajnok csapat tagjai

4-1-re nyert a házigadza, Nagyszekeres



6. NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓMOZAIK

„Mennyei Király, Vigasztaló Szentlélek” 
énekli pünkösdkor a keleti egyház. Nap-
jaink legsürgetőbb feladata megújulni 
az élet minden területén. Jézus nyíltan 
kijelentett e, hogy a Szentlélek sajátos hi-
vatása a lelki élet állandó megújítása. Az 
élet csodás titkai közé tartozik a születés 
és az újjászületés jelensége. Dante így 
mondja: „Incipit vita nova!...”, azaz új 
élet kezdődik. A Biblia szerint az aposto-
lok imádság közepett e várták a Szentlé-
lek eljövetelét. „Mindnyájan egy szívvel, 
egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az 
asszonyokkal, Máriával, Jézus édesany-
jával együtt !” (Apcsel 1, 14) Így történt 
a múltban és így kell történnie a jelen-
ben, ha részesülni akarunk a Szentlélek 
pünkösdi kegyelmeiben. Az emberiség 
életfáját sok vihar tépte a történelemben. 

Igaznak bizonyul a hegeli mondás: Welt-
geschichte ist Weltgerichte, azaz a világ-
történet világítélet.

Pünkösd napján is vihar zúgott  Jeruzsá-
lem felett . De nem azért, hogy rombol-
jon, hanem hogy megújítsa az életet. Ki-
söpörte az apostolok lelkéből a félelmet, 
hallgatóiból pedig a hamis hitet. Ezért 
ünnepelhetünk ma is pünkösdöt. A Lé-
lek fellelkesített e az apostolokat. Ezt a 
lelkesedést kell ápolni és továbbadni. Jé-

zus szükségesnek tartott a, hogy a Szent-
lélek működése újra és újra megerősítse 
az ember hitét. Nekünk az a kötelessé-
günk, hogy imádságos életünkkel, a sze-
retet gyakorlásával szolgáljuk az életet 
megújító Szentlélek tevékenységét.
Az apostolok példája szerint imádsá-
gunk hatalmával kell meghívnunk a 
Szentlelket, hogy ébren tartsa bennünk 
a tisztaság, a tisztulás nemes vágyát. 
Hagyjuk el bűnös szokásainkat! Az az 
ember, aki bűnösnek érzi magát, már az 
Isten országának kapujában áll. Régeb-
ben az emberek nem voltak kevésbé 
bűnösök mint napjainkban, de tudták 
magukról, hogy bűnösök, de jött  az Em-
berfi a, hogy keresse és megmentse őket.

dr. Soltész Mihály
görög katolikus paróchus

ÜZEN A BIBLIA
A Nagykállói Hírmondó 8. lapszámában, Soha többé 
Soá! címmel olvashatt ák írásunkat a nagykállói holok-
auszt emléknapról. Mint arról beszámoltunk, a rendez-
vényre elfogadta a meghívást Kovács László, nagykállói 
származású túlélő is, aki most egy kéréssel kereste meg 
Szerkesztőségünket. Talán az izgalom hatására, vagy an-
nak a lelkiállapotnak, amit Laci bácsi megélt a 70 év utá-
ni első megemlékezésen, nem pontosan azt tolmácsolta 
az Olvasók felé, amit szeretett  volna. A beszámolóban 
azt olvashatt ák, hogy az ún. vészkorszakot csak ő élte túl, 
ami így pontatlan, hiszen édesapja is átvészelte a borzal-
makat, és hazatért. Néhány sorral lentebb Laci bácsi a 
megemlékezés és annak jelentőségének kapcsán az alap-
elvét osztott a meg Önökkel. Ez helyesen úgy hangzik: 
„Emlékezni és emlékeztetni!” Reméljük ezzel a néhány 
sorral segíthett ünk Laci bácsinak, akinek további hosszú 
és egészséges életet kívánunk!

A Nagykállói Hírmondó Szerkesztősége

Helyreigazítás

Nemzetközi kórusfesztiválon jártunk...

Az Áldott Szűz Mária Látogatása templomban

Minden ott  kezdő-
dött , hogy március 
15-én egy email-t 
találtam a posta-
ládámban, amit a 
kórus weblapján 
keresztül küldtek, s 
ami arról szólt, hogy 
szeretnének Varsó-
ba, egy fesztiválra 

elcsábítani bennünket, s lehetőséget kértek ajánlatuk bemuta-
tására. Természetesen, mint az ilyenkor lenni szokott , egyből 
megadtam kórustitkárunk (Oroszné dr. Nagy Matild) elérhe-
tőségét, s hamarosan meg is érkezett  a konkrét ajánlat.
„...az MWS Festivals egyik szervezésére keresek egy kórust, egy var-
sói fesztiválra. Erre a fesztiválra szeretném az Ön kórusát elcsábíta-
ni! A varsói fesztivál időpontja: 2012 május 24 – 27, elnevezése: 3rd 
International ChoirFestival Warsaw, Poland. … A következő kórusok 
jelentkeztek a fesztiválra: Huddingechoir (Svédország), Köbenhavn-
Kammar (Dánia), Hammarbychoir (Svédország), Polonia (Lengyel-
ország) és még egy lengyel kórus.
Valójában egy kórustalálkozóról van szó, 
sok énekkel, közös próbákkal, koncertekkel, 
jó hangulatban. … Szeretett el látnánk a 
Meglepetés Énekegyütt est a varsói fesz-
tiválon! Hogy a döntésben segítsünk, a  
varsói tartózkodás azon költségeit, melye-
ket a fesztiválcsomag tartalmaz, az éneke-
sek részére álljuk!”

Mi tagadás, nem sokat gondolkod-
tunk, hisz ilyen ajánlatot nem minden 
nap kap az ember, vagyis eddig még 
mindig nekünk kellett  fi zetni, ha egy-
egy fesztiválon meg akartuk mutatni 
magunkat. Nem beszélve arról, hogy 
a program is nagyon tartalmasnak 
ígérkezett . Így belefogtunk a felké-
szülésbe, az utazás megszervezésébe. Az utazási költséghez az 
önkormányzatt ól kaptunk anyagi támogatást, amit ezúton is 
köszönünk. István, a szervező cég képviselője, folyamatosan 
tájékoztatott  bennünket a fesztivállal kapcsolatos dolgokról, s 
biztosított  bennünket, hogy minden rendben lesz.
És végre elérkezett  az indulás napja. Május 23-án, szerdán 
keltünk útra, heten, mint a gonoszok, mert Csilla a munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt  csak 25-én tudott  csatlakozni hozzánk. 
Vonatt al mentünk Budapestig, s onnan vonatt al folytatt uk az 
utunkat Varsóig. Az egyébként is csaknem tizenkét órás út, to-
vábbi két és fél órával meghosszabbodott , ugyanis ennyit ké-
sett  vonatunk, így a reggel fél nyolcas érkezés helyett , tíz órára 
gördült be szerelvényünk a varsói főpályaudvarra. Néhány 
perces tétova nézelődés után, megpillantott uk Marylát, ma-
gyar nyelvű tolmácsunkat, akit a szervezők kértek fel segítsé-
günkre, s aki az első perctől fogva mindent megtett  azért, hogy 
a lehető legjobban érezzük magunkat szeretett  városában.
Miután elfoglaltuk szállodai szobáinkat, s lemostuk magunk-

ról az út porát, elindultunk Marylával először megismerkedni 
a koncertünk színhelyéül szolgáló, az Áldott  Szűz Mária Lá-
togatása nevet viselő templommal, majd felfedezni az Óvá-
rost, vagy legalább egy kis szeletét, hiszen öt órakor már várt 
bennünket a busz, hogy elvigyen a „GetTogether” koncertre, 
vagyis a fesztivál megnyitóra, ahol minden résztvevő kórus 
három-négy dallal mutatkozott  be.  Itt  találkoztunk először 
a Svédországban élő, magyar származású vendéglátóinkkal, 
akik nagyon kedves, barátságos, közvetlen emberek. A nyitó-
koncert után volt alkalmunk arra, hogy elbeszélgessünk velük, 
s a fesztiválon résztvevő kórusok tagjaival, akik egytől-egyik 
elismeréssel és nagy szeretett el közeledtek felénk. Kott ákat, cí-
meket cseréltünk, ismerkedtünk. Másnap délelőtt  egy kétórás 
autóbuszos városnézésen ismerkedtek a kórusok Varsóval, 
majd minden kórus a saját idegenvezetőjével gyalogosan foly-
tathatt a azt. 

Marylának köszönhetően sok mindent megtudtunk a város 
történelméről, a II. világháborús pusztításokról, az ezt köve-
tő újjáépítésről. Láthatt uk Varsó templomait, a királyi várat, a 

köztársasági elnöki palotát, a Lazienki parkot és palotát, Fré-
déric Chopin és Liszt Ferenc szobrát a Lazienki parkban, a Tu-
domány és Kultúra Palotáját, és megannyi szépségét a lengyel 
fővárosnak. Így töltődtünk fel az esti koncertre.
Két-két kórus adott  közös koncertet Varsó három templomá-
ban. A mi „párunk” a Koppenhágai Kamarakórus volt. A kon-
cert előtt  úgy egy órával Csilla is befutott . Nevünkhöz méltóan, 
az utolsó pillanatban változtatt unk az előre leadott  műsoron, 
ami nem csak a mi érzésünk, hanem a visszajelzések szerint is 
jól sikerült. Külön jólesett , hogy egy tiszteletes is odajött  hoz-
zánk, s mosolyogva mondta (angolul), hogy ilyenkor érti a ma-
gyarokat is, mert latinul énekeltünk.  

Szombaton délelőtt  közös próba volt az összes kórus rész-
vételével, ahol az esti gálakoncert közösen előadott  műveit 
próbáltuk, a lengyel Polonia kórus karnagyának vezényleté-
vel. Rett entően élveztük mind a próba menetét, mind pedig 
a csodálatosan szép műveket. Természetesen ez a nap sem 

múlhatott  el meglepetés nélkül. Az egyik közösen előadott  
mű orgonakíséretes volt, s eredetileg mi is egy orgonakísére-
tes művet, Gounod C-dúr miséjét szerett ük volna előadni, de 
nem sikerült előzetesen kísérőt találnunk, ezért lemondtunk 
róla. Szemfüles karvezetőnk azonban a próba után egyből le-
csapott  a lengyel kórus kísérőjére, és megkérte, hogy az esti 
gála koncerten legyen a mi kísérőnk is. Szegénynek még ideje 
sem maradt átgondolnia a dolgot, kétszer gyorsan elpróbáltuk 
vele a művet, majd hálásan köszönve segítségét az esti viszont-
látásig elbúcsúztunk. Marylát is hazaengedtük, gondoltuk a 
maradék szabadidőnkben még megnézzük, amit tudunk, csak 
nem számoltunk azzal, hogy a varsói metróépítés megtréfál 
bennünket, s körülbelül másfél órát vártunk egy buszra, míg 
rájött ünk, hogy hiába, mert visszafelé nem arra megy, amerre 
jött ünk vele. De gyönyörű idő volt, így tulajdonképpen nem 
bosszankodtunk ezen.
Az esti gálakoncertes ad-hoc kísérős szereplésünket követően 
az előzőekhez hasonló, jó visszajelzéseket kaptunk, aminek 
nagyon örültünk, s felemelő érzés volt, hogy a koncert végén 
részesei lehett ünk a közös művek előadásának is. 

Aztán még folytatódott  az éneklés 
a záró vacsorán is, ahol már hagyo-
mánnyá vált, hogy a kórusok felvált-
va kezdenek bele egy-egy énekbe, s 
egyfajta öröménekléssel fejeződik be 
a nap, s a fesztivál. A vacsorát követő-
en idegenvezetőnk, aki három napon 
keresztül szinte állandóan velünk 
volt, még elkísért bennünket a szállo-
dánkig, majd elbúcsúztunk egymás-
tól. Nagyon megszerett ük, és azóta is 
tartjuk vele a kapcsolatot.

Vasárnap este hatkor indult a repülő-
gépünk haza, addig még jó fél napunk 
maradt arra, hogy kilátogassunk 
Wilanów-ba, majd vissza a Lazienki 
parkba, hogy Chopin szobránál meg-

hallgathassuk a szokásos vasárnap déli Chopin-koncertet, ahol 
Antonio de Christofano zongorajátékában gyönyörködhet-
tünk, s láthassuk a Szent Kereszt templomban azt a helyet, ahol 
Chopin szívét őrzik. Kicsit fáradtan, de lelkileg és szellemileg 
feltöltődve érkeztünk haza, s hálásak vagyunk mindazoknak, 
akik hozzásegített ek bennünket ahhoz, hogy ilyen fantasztikus 
élményben legyen részünk.                                                                      

Szikora Erzsébet
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Elkészítés:
 

Az alapanyagokból a virsli és a tojás  kivételével a kelesztőtálban tésztát 
gyúrunk, majd lefedve duplájára kelesztjük. Ezután a tepsi méretének meg-
felelőre kinyújtjuk. A kinyújtott  tésztát beletesszük az olajjal kikent tepsibe. 
Ezután hosszanti irányban a szélső 2 cm-ek kihagyásával derelyevágóval 
elvagdossuk a tésztát. Majd a tésztacsíkok közé félbevagdosott  virsliket 
szövögetünk. Tojással megkenjük a tetejét és előmelegített  sütőben kb. 180 
fokon sütjük. Ha elkészült, ízlés szerinti ízesítéssel fogyasztható, például: 
fokhagyma, tejföl, ketchup, majonéz, mustár. Jó étvágyat!

Három kívánság
A Ratkó József Városi Könyvtár júniusi könyvajánlójaA Ratkó József Városi Könyvtár júniusi könyvajánlója

Könyvjelző

F e l n ő t t e k n e k
Szakiroldalom:
- Szűts László:  Szójátéktár: anya-
nyelvi fejtörők
- Szirányi János: Világhíres zene-
szerzők: Joseph Haydn; Kodály 
Zoltán; ifj . Johann Strauss; Bartók 
Béla
- Klaus Richarz: Milyen állat-
nyom ez? (106 állatnyom egyszerű 
meghatározása)
- James M. Rippe: A szív egész-
sége
- Böjte Csaba - Karikó Éva: Párbe-
széd a végtelennel
- Michio Kaku: A jövő fi zikája
- Czibere Ibolya: Nők mélysze-
génységben
- Müller Péter: Sorsról és életről
- Bacsák - Biró: Napközi ott hon az 
iskolában: gyakorlati kézikönyv 
nevelőknek
- Andreas Malm: Hamarosan túl 
késő lesz... avagy A klímaváltozás 
árnyékában
- Annett e Kast-Zahn: A dackor-
szak
- 60 kérdés és válasz az emberi 
testről
- 60 kérdés és válasz az állatokról

Szépirodalom:
- Agatha Christie: Európa krimi: 
Az ABC-gyilkosságok
- Agatha Christie: A Bertram 
Szálló
- Jodi Picoult: A nővérem húga
- Jodi Picoult: Tizenkilenc perc
- Agatha Christie: Poirot nyomoz
- Charles Martin: Maggie
- Nagy Sz. - Szabó A.: Egyetemis-
ta lány támogatót keres
- Galgóczi Dóra: Felpróbált életek
- Katarina Mazett i: A pasi a szom-
széd sír mellől
- Paulo Coelho: Mint az áradó fo-
lyó

- Márai Sándor: Mágia [novellák]
- Szabó Győző: Toxikoma: tíz év 
drogvallomásai
- Wass Albert: Eliza és a ház, amit 
Jacob épített  I.-II.
- Hegedős Piroska: Last minute
- Charles Whiting: Koponyahe-
gyek; Fekete kozákok; A Biroda-
lom szablyái
- Marlo Morgan: Vidd hírét az 
Örökkévalónak
- Julie Garwood: Az ideális férfi 

G y e r e k i r o d a l o m
- Claudia Ondracek: Kis olvasó 
tigris: Történetek a barátságról
. Manfred Mai: Iskolai történetek
- Brandon Mull: A mesés mene-
dék
- Moony Witcher: Morga, a szél 
mágusa
- Sarah Herzhoff : Dudu, a kicsi 
sárkány
- A. Fischer-Hunold: Rozália ki-
rálykisasszony és a titkos recept
- Judith Hann: Barangolás a tudo-
mányok világában
- Sohonyai Edit: Kockacukor
- Szabó Borbála: Átváltozott  gye-
rekek
- Tasnádi István: A kőmajmok 
háza
- Kvízlelő: Természet: több mint 
300 kérdés és válasz, hogy próbá-
ra tedd a tudásodat
- Kvízlelő: Történelem: több mint 
300 kérdés és válasz, hogy próbá-
ra tedd a tudásodat
- Benedek Elek: A csodaszarvas; 
Bolond Istók
- Fésüs Éva: Csupafül 22 meséje

Tájékoztatjuk Kedves Ol-
vasóinkat, hogy a könyvtár 
2012. július 23. és augusztus 
5. között   nyári szünet miatt  
ZÁRVA tart.

Hozzávalók:

70 dkg liszt, 3,5 dl langyos tej, 2,5 dkg élesztő, 2 csapott  kávéskanál cukor, 2 
púpos kávéskanál só, 5 dkg vaj, 2 tojás+1 tojás a kenéshez, 2 kávéskanál olaj, 
10-12 db virsli

Kedves Olvasóink, recepteket várunk!

A titkos hozzávalóktól fi nomabb az étel, vagy att ól, hogy szívvel-lélekkel ké-
szül? Ha Önnek is van olyan receptje, amit szívesen megosztana másokkal, 
kérjük, jutt assa el szerkesztőségünkbe. 

Elérhetőségeink: 4320 Nagykálló
Korányi Frigyes u. 23-27.

nagykalloihirmondo@gmail.com

Hol volt, hol nem volt, elég az, hogy 
volt egyszer egy szegény ember 
meg annak a felesége. Fiatalok vol-
tak, gyerekük se volt még, szerett ék 
egymást, megértett ék egymást, de a 
nagy szegénység miatt  egyszer-egy-
szer azért összezördültek.
Na elég, egyszer az asszony előbb 
került haza a mezőről, mint a férje, 
és azon főtt  nagyon a feje, mit készít-
sen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, 
mást nem tudott , egy kis leveshez 
tett  föl vizet. Arra gondolt közben, 
hogy miért is olyan szegények, hogy 
miért nem tudja egyszer meglepni 
az urát egy jó vacsorával.
Amint ezt gondolta, hallott  valami 
suhanást maga mellett , hát egy tün-
dér száll eléje. Meg volt bizony ille-
tődve a szegény kis asszony, most 
látott  először tündért. Az pedig meg 
is szólalt, azt mondta:
- Na, nem bánom, te szegény asz-
szony, legyen három kívánságod, 
majd meglátom, mennyi eszed lesz 
magadhoz. - Azzal el is tűnt, aho-
gyan jött , a tündér.
Hát az asszony hitt  is meg nem is a 
szemének és a fülének, de azért az 
első kívánság már megszületett  a fej-
ében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, 
hogy úgyse lesz belőle semmi. De 
abban a pillanatban már szállt is le 
a kéményből egy lábas, benne a szép 
szál kolbász. Oda kellett  csak tenni 
a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is 
bőven.
Mikor beállított  az ember, volt száj-
tátás, mert már tele volt a konyha 
jó szagokkal. Amikor az asszony 
elmondta, mi történt, hát mindjárt 
elkezdtek tanakodni, mi legyen még 
a két kívánság. Az ember lovat, ti-
nót, malacot akart, az asszony meg 
mást, nem tudtak megegyezni. Csak 
vitáztak, mintha éhesek se lett ek 
volna. Az ember képes lett  volna éh-
gyomorra rá is gyújtani; tömködte a 
pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan 
ügyetlenül csinálta, hogy feldöntött e 
a lábast kolbászostul.
Persze hogy megijedt az asszony, 
kapkodott  mind járt, hogy kirántsa 
a kolbászt a tűz közül, és szidta az 
urát:
- Nőtt  volna inkább az orrodra, mint 
a tűzbe fordítod ezt a kolbászt!
Na hiszen, ez kellett  csak! A kolbász 
már ott  lógott  az ember orrán, le egé-
szen a térdéig.
Először meg se ijedt az asszony, pró-
bálta, hogy leszakítja a kolbászt a 
férje orráról, de az úgy odanőtt  hogy 

A Nagykállói Kosárlabdázók Egye-
sülete - az ulti barátokkal közösen - 
hagyományteremtési céllal ulti baj-
nokságot hirdet „Nagykállói Nap 
Strand Ulti Fiesta” néven.
Időpont és helyszín: 2012. június 
23. 9.00 óra, Nap Strand-Romkocs-
ma

A versenyre nevezhetnek mind-
azok, akik ismerik és tudják a játék 
szabályait és elfogadják a verseny-
kiírásban foglaltakat, és hajlandóak 
sportszerű keretek között  a szerve-
zők előírásainak megfelelően egy 
napon át küzdeni az elsőségért. 
Az első alkalommal megrendezés-
re kerülő bajnokságot 10 asztalon, 
30 játékos részvételével rendezzük 
meg. Ennek megfelelően a nevezés 
sorrendjében az első 30 jelentkező 

játékos számára tudunk lehetőséget 
biztosítani.

Díjazás: A verseny első három he-
lyezett je oklevél és kupadíjazásban 
részesül. Valamennyi résztvevő 
számára a részvétel elismeréseként 
emléklapot adunk.

Nevezési díj: 2000 Ft/fő

Nevezni a verseny kezdetéig előze-
tes telefonos egyeztetést követően, 
Szabolcsi Att ilánál, a 20/9944-319-es 
telefonszámon lehet.

A versennyel és a nevezéssel kap-
csolatban tájékoztatást ad:
Szabolcsi Att ila: 20/9944 319
Fehér János: 70/3282 732
Tisza András: 30/6551 044

VERSENYFELHÍVÁS!

Szülinap
Orbán Anikó 5. d

12 éves lett em,
Épp ezért költöm versem.

Meghívtam három barátnőm
Annát, Nett it, Dórit,

Tartott uk a bulit.
Ett ünk, tortát habosat,

Körbenyaltuk a szánkat.
Lufi t fújtunk versenyre,
Ugráltunk a kiskertbe.
Vicceket is meséltünk,

Aztán nagyot nevett ünk.
Tick- tack bummal játszott unk,

Nagyon sok szót alkott unk.
Lett  belőle jó nagy móka,
El is telt vele egy pár óra.

Tánc versenyről nem is beszélek
Inkább majd jövőre mesélek.

Valamennyi ulti játékot ismerő, művelő és szerető 
sportbarátunk számára!

azt onnan le nem lehetett  szakítani. 
Most már megijedt a szegény kis asz-
szony, el is sírta magát. Tudták már 
mind a kett en, ha valami vagyont kí-
vánnak harmadikra, az meglesz, de 
hát mi lesz akkor a kolbásszal?
- Majd levágjuk - mondta az asz-
szony.
- De én nem engedem - feleselt az 
ember -, most már, ha így van, kí-
vánjuk vissza a lábasba, aztán kész.
- De hát a tinó, a ló, meg a malac! - 
így az asszony.
Az ember erre azt felelte:
- De hát ilyen bajusszal csak nem 
járhatok, te hogy csókolsz meg, ha 
kolbász lóg le az orromról!
Na, végül csakugyan az lett , az volt 
a harmadik kívánság, hogy a kol-
bász menjen vissza a lábasba.
Most láthatt ak csak vacsorához, de 
nem nagyon ízlett  szegényeknek 
a jó falat, még mindig azon zsörtö-
lődtek, ki volt az oka, hogy ezután 
is már csak olyan szegények lesznek, 
mint voltak.

Lábtörlő

Recept: Lábtörlő
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HIRDETÉSI SZELVÉNY

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

Kérjük, a hirdetés szövegét június 28. 16.00-ig szíveskedjen le-
adni a Polgármesteri Hivatal - Somogyi Béla u. 5-7. szám alat-
ti - ügyfélszolgálati irodáján. A szelvényt nyomtatott  betűkkel 
töltsék ki, mert az olvashatatlan szövegeket nem áll módunk-
ban közölni.

Tisztelett el: a Szerkesztőség

INGATLAN
Nagykálló Ludastón két és fél szobás, fürdő-
szobás családi ház kertt el, melléképülett el el-
adó. Ár: 2,6 M Ft 
Tel: 20/943-1487

Nagykálló központjában nagyméretű, padló-
fűtéses ház berendezett  konyhával eladó.
Érd: 20/562-4130

Nagykálló Sport úton 2300 négyszögöl építési 
telek eladó. Tel: 30/304-6239

Garázzsal, melléképületekkel eladó egy tor-
nácos parasztház a Széchenyi út 46. szám alatt .
Tel: 20/436-4874

Nagykállóban 4 szobás, nappalis, nagy kony-
hás, étkezős, kett ős fűtéses családi ház mellék-
épületekkel eladó. Ár: 8,9 M Ft 
Tel: 30/375-5438

Nagykálló központi részén 2 szobás, össz-
komfortos, gázkonvektoros családi ház eladó. 
I. ár: 6,6 M Ft Érd: 30/551-5181

Kállay Éva út 34. szám alatt  két szobás, nap-
palis, fürdőszobás, cserépkályha fűtésű lakás 
eladó. I. ár: 3,5 M Ft Érdeklődni személyesen!

Nagykállóban a Korányi Frigyes Gimnázi-
um közelében 2 szobás, fürdőszobás, kett ős 
fűtésrendszerű, régi típusú kertes családi ház 
eladó. Tel: 42/264-400

Nagykálló Mártírok út 1. szám alatt  ház el-
adó. (3 szoba, pince, garázs, két fázis, új nyí-
lászárók, kert) Érd: 42/262-819

Nagykálló Nagybalkányi út 68. szám alatt i 

két szobás, gázfűtéses ház, nagy kertt el eladó. 
Tel: 20/370-3205

Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, kett ős fű-
tésrendszerű, felújítandó ház eladó!
Irányár: 4.8 M Ft
Tel.: 30/259-2700

Nagykálló főtéren üzlethelyiség kiadó.  06/30-
5034-464

Nagykálló központjában, József Att ila úton 
két szobás pincés, cserépkályhás lakás, telek 
áron eladó. Tel: 70/630-1113

Nagykálló központjában magán orvosi ren-
delőnek vagy irodának helyiség kiadó, váró-
szoba és mellék helyiség van, valamint 3 fázis 
és saját parkolók. 30/503-4464

Építési telek eladó! 2100 nm, víz, villany, 
gáz bekötve. Saroktelek révén telephelynek is 
megfelel. 100 m-re a főútt ól, 1500 m-re az M3-
as felhajtótól. Irányár: 4,5 M Ft
Érdeklődni a 30/471-8686-os telefonszámon.

Nagykálló Zalka Máté út 22. szám alatt  2 szo-
bás, nappalis, nagy konyhás, kett ős fűtéses 
ház, sok melléképülett el, kis kertt el sürgősen 
eladó. Érdeklődni: 20/3959-877

Nagykálló Kossuth u. 86. szám alatt  2 szobás, 
gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 5,4 millió fo-
rint. Ugyanitt  400 db bontott  tetőléc 60 Ft-os 
darabáron és 400 db tetőpala 40 Ft/db.
Tel: 70/629-6195

EGYÉB
Nagykálló Simonyi út 52. szám alatt  körfű-
rész, kézi toló kocsi, szalámi szeletelő, magas 

Korpai Ferenc és kedves felesége május 27-én 
ünnepelte a 45. házassági évfordulóját. Ez al-
kalomból köszönti őket három gyermeke: Jó-
zsef, Zsolt és Karolina, valamint két unokája  
Vanessza és Krisztián.

A TESZOVÁL Kft. minden nap 
0-24 h-ig áll a lakosság 

rendelkezésére az alábbi 
szolgáltatásaival

ÁLLANDÓ ÜGYELET

VÍZKÖZMŰ:
hibabejelentésések

Telefon:
42/263-404

06-20/399-1251
TESZOVÁL Kft.

Nagykálló, Bercsenyi u. 6.

TEMETKEZÉS:
Éjjel-nappal

hívható 
telefonszámok:

42/263-267,
20/399-1240, 
20/324-5288

RÓZSAKERT APARTMANHÁZ
(HAJDÚSZOBOSZLÓN, A STRAND BEJÁRATÁTÓL 300 MÉTERRE)

Az apartmanház 2 ágyas szobákkal van 
felszerelve, ami igény szerint pótágyaz-
ható is. A szobákhoz fürdőszoba, hűtő 
és tv társul, valamint 6 szoba konyhával, 
mosogatóval és villanytűzhellyel is ren-
delkezik. Az udvaron bográcsozási, sü-
tési lehetőség valamint fedett , árnyékos 
pihenő és ingyenes parkolás áll a pihenni 
vágyók rendelkezésére.

Tel: 06/30-852-41-55
Tel: 06/30-433-35-01

rozsakertapartman.hsz@gmail.com

nyomású permetező és még sok más eladó.
Érd: 42/781-504 

Megváltozott  a József A. utcai fogtechnika 
nyitva tartása: hétfő-szerda délelőtt : 8-10-ig, 
kedd, csütörtök, péntek délután: 15-17 óráig.

Női felsők, nadrágok, szandálok, papucsok 
700 Ft/db áron eladók. Tel: 70/27-84-264

Konyhaszekrény, mosdó, álló és fali WC el-
adó. Tel: 70/27-84-264 

1 éves elektromos kerékpár és egy 2001-es 
Suzuki Carry kisteherautó eladó. Érd: 30/372-
2653

29 éves érett ségizett  nő ruhaipari technikum-
mal, OKJ-s szoftverfejlesztő vizsgával, B kate-
góriás jogosítvánnyal bejelentett  állást keres. 
Érd: 70/619-62-47

Eladó bútorok: gyerek íróasztal, kihúzhatós 
kanapé (ágyneműtartós), 2 darab fotel. Min-
den bútor: 6.000 Ft Érd: 30/616-5739

Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, aljazás, 
alakítás, stb.) Rövid határidővel!
Érd.: 20-536-1981

Egyedi bútorok, ágyak, puff ok készítését, ill. 
heverők, franciaágyak, fotelek, sarokülők, an-
tik bútorok kárpitozását, rövid határidővel, 
olcsón vállalok. 
Érd.: 06-20/39-63-561

Friss házi tojás, házi készítésű kolbász és son-
ka eladó. Tel: Nagykálló, Szakolyi út 32. 
Tel: 20/208-1673

Szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált par-
kett ázás, kültéri-beltéri felújítás, hungarocell 
díszítés, rozett a, kerítésfestés, stb. szép, tiszta, 
olcsó munka, referenciák, garancia.
Érd: Szabó Csaba, 30-906-1615

Német nyelvből oktatást (külföldi munkavál-
laláshoz is), korrepetálást és érett ségire felké-
szítést vállalok, kedvező áron.
Egyénre szabott  órák. Két-három fős kiscso-

portok esetén külön kedvezmény!
Érd: 06-20/338-1146

Alig használt, jó állapotban lévő Electrolux 
500 literes fagyasztóláda eladó. Tartozéka még 
4 db tartókosár. Érd: 06-20/338-1146

Felülfagyasztós Zanussi hűtőszekrény eladó. 
A fagyasztórész 40 literes, a hűtő része 177 li-
teres. Irányár: 40.000 Ft. 
Érd: 30/4455-949

Üzletek, telephelyek és építkezések őrzését 
vállalom. 
Tel: 30/534-3345


