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Nehéz a szeretetről, a toleran-
ciáról, az elfogadásról beszélni, 
főleg karácsony tájékán, hogy ne 
giccsbe és ne közhelyáradatba 
fulladjon. 

A 8. nap társulatának „KARÁ-
CSONY MÁS KÉP” című műsorá-
val ez mégis sikerült.
 Az enyhe és középsúlyos értelmi és 
más érzékszervi-testi fogyatékos em-
berek december 21-én meghitt, csa-
ládias ünnepséget rendeztek a Mű-
velődési Központ Kamaratermében, 
amely zsúfolásig megtelt hozzátarto-
zókkal, barátokkal, ismerősökkel és 
vendégekkel.
A fiatalok zenés-verses összeállítás-
sal készültek, melynek célja volt, 
hogy közelebb vigye az ép és sérült 
embereket egymáshoz, valamint az 
ilyen alkalmak erőt adjanak az össze-
tartáshoz, hiszen a fogyatékkal élők-
nek is ugyanolyan szükségük van a 
kikapcsolódásra, feltöltődésre, mint 
az ép embereknek.
Aki eljött az ünnepségre és eltöltött 
egy kellemes délutánt, nem bánta 
meg, ugyanis az élményeken kívül 
mindenki kis ajándékkal térhetett 
haza, amit a fiatalok saját kézzel 

készítettek. Megkértük a vendég-
ként jelenlévő Dr. Török Lászlót, 
Nagykálló Város jegyzőjét, ossza 
meg velünk gondolatait, élményeit:
„Rettentő mélyen megérintett a fiata-
lok műsora. A tekintetük és játékuk 

elárulta, hogy a műsort szeretettel ad-
ták és szeretetből készítették.
Teljesen egészséges emberekhez 
mérhető, magas színvonalú előadást 
láthattunk, bárki megirigyelhette vol-
na a teljesítményüket.

A szüleik arcát is figyeltem, ez a 
pillanat volt számomra a legmegha-
tóbb.
Óriási, feltétel nélküli szeretettel és 
büszkeséggel nézték gyermekeik 
ajándékát, hiszen a fiatalok a kará-

csony igazi üzenetét varázsolták a 
színpadra. Kaphattunk egy szeletet 
abból a tisztaságból, ami az ő sze-
mélyiségükből árad és sugározza 
azt a pici dolgot, amiben nekik más 
a világ. A határtalan szeretetet, az 
emberek iránti rendíthetetlen bizal-
mat.
Köszönöm a feledhetetlen élményt, 
minden elismerésem a fiataloknak és 
az őket felkészítő pedagógusoknak 
egyaránt.”
Jézuska szerepét Csorba Mihály ját-
szotta. Őt is megkértem, meséljen, 
hogy érezte magát a műsoron.
„Eljöttek a szülők, vendégek, tévések. 
Bennem volt a félelmetesség, de mi-
kor elkezdtünk szerepelni, már nem 
volt izgulás, boldog voltam. Tapsol-
tak. Akkor nagyon jól éreztem maga-
mat. Ügyes voltam. Kiröhögtek, mert 
viccesek voltunk. Szólt a zene, Zsanett 
zongorázott. Beszéltünk, énekeltünk, 
előtte sokat gyakoroltunk. Szeretek 
szerepelni. A teremben nagyon sokan 
voltak, boldog voltam. Felöltöztettük 
a fenyőfát, anyukámmal, Anita néni-
vel, Verával. Ajándékot adtam, a fel-
nőttek örültek neki. Minden tetszett, 
mert JUJJ, de jó, hogy az emberek 
örülnek meg tapsolnak!”

„JUJJ DE JÓ!”

A nagy hideg ellenére idén is 
sokan töltötték az év utolsó 
napját városunk főterén.

 Együtt mulattak a családok, a 
szülők és a gyerekek is.
Az ünneplők a legkülönbözőbb 
szilveszteri maszkokban vonultak 
fel, ki csörgős sapkát, ki világítós 
álarcot viselt.
Elengedhetetlen kellék volt a kon-
fetti és a szerpentin is.
Tűzijátékkal, pezsgővel és felhőt-
len jókedvvel ért véget a 2010-es 
év. 
 A Himnusz elhangzása után Ju-
hász Zoltán polgármester köszön-
tötte az óévet együtt búcsúztató-
kat.
„Nehéz volt a 2010-es esztendő. 

Feladatokra vállalkoztunk, meg-
próbáltuk a legtökéletesebben  
megvalósítani őket a nehéz külső 
körülmények ellenére is. Kívá-
nom mindenkinek, hogy békes-
ségben, egészségben gazdag új év 
köszöntsön ránk, kevesebb nehéz-
séggel.
A 2011-es esztendő jelentse szá-
munkra a megújulás, a változás és 
a szeretet évét.
Azon leszünk képviselőtársaim-
mal, hogy szebb, modernebb, és 
kényelmesebb legyen városunk. 
Ehhez kérem az együtt gondolko-
dásukat és összefogásukat. 
Mindezekhez jó erőt, egészséget 
és sikerekben, eredményekben 
gazdag boldog, békés új évet kí-
vánok!”

Szilveszteri mulatság 
Nagykálló főterén

Decemberi testületi ülés
A város képviselő-testülete 2010. 
december 16-án ülést tartott,  
amelyen 34 napirendi pontot 
tárgyalt.

A napirendek között elfogadásra 
került a 2011. évi gazdálkodás át-
meneti szabályozásáról szóló helyi 
rendelet. Döntöttek a szemétszállítá-
si díjról, valamint az ingatlanokkal 
kapcsolatos kérelmekről. Tárgyalta a 
képviselő-testület az ifjúságpolitikai 
feladatok ellátását, a közterületek el-
nevezéséről szóló előterjesztést, va-
lamint meghatározta a települési szi-
lárdhulladék szállításának, az ivóvíz 
és csatornamű használattal kapcso-
latos díjalkalmazásának a feltételeit, 
illetve a fizetendő díjtételeket.
A település belterületén fennálló álla-
potra tekintettel 2010. december 9-én 

16.00 órától II. fokú belvízvédelmi 
készültség elrendelésére került sor. A 
testületi ülésen tájékoztatás hangzott 
el az eddig elvégzett feladatokról és a 
védekezés várható költségéről. 
Zárt ülés keretében döntött a képviselő-
testület a „Nagykálló Kultúrájáért Díj” 
adományozásáról. A képviselő-testületi 
ülést követően megtartott közmeghall-

gatáson az elhangzott beszámolók és 
tájékoztatók után polgármester úr ki-
emelte a 2010. november 26. és 2010. 
december 3. napja közötti időszakban 
lebonyolított tüdőszűrés eredményes-
ségét, hiszen több mint 1500 fő vett 
részt a vizsgálaton a településünk és a 
környező lakosság tagjai közül.

Borsy Adrienn

Az újév története
Az évkezdet napja hosszú történeti 
fejlemény eredménye. Az ókori 
Rómában március 1-jével kezdték 
az évet. 

Január 1-je a Julius Caesar-féle nap-
tárreform után, i. e. 153-tól vált év-
kezdő nappá, melyet Janus tiszteleté-
re nagy ünnepségekkel, lakomákkal 
és ajándékozással ünnepeltek meg. A 
keresztény egyház éppen ezért e napot 
Krisztus körülmetélésének ünnepévé 
tette. Hazánkban az egész középko-
ron át az év kezdetét karácsonytól, 
december 25-étől számították. A janu-
ár 1-jei évkezdet a Gergely-féle nap-
tárreform (1582) óta vált általánossá, 
véglegessé 1691-ben, amikor XI. Ince 
pápa tette meg e napot a polgári év 

kezdetévé. Az egyházi év advent első 
napjával kezdődik.

Szerelemjóslás és egyéb hiedelmek: 

A leányok galuskába, gombócba vagy 
más nyers tésztaféle közepébe apró 
papírokat raktak, amelyeken egy-egy 
férfinév szerepelt. Pontban éjfélkor 
bedobták a forró vízbe, az elsőnek 
felbukkanó férfinév leendő párjuk ne-
vét árulta el. Nem jövendőbelijükről, 
hanem a férjhezmenetelükről adtak 
hírt a malacok: a lányok kiszaladtak 
a disznóólhoz, megrúgták az ól falát, 
s ha a disznók röfögtek, biztos volt, 
hogy az új évben férjhez mennek. 
A vénlánycsúfolás is része volt a csí-
nyeknek. A legények szalmabábut ál-

lítottak azoknál a házaknál, ahol idő-
sebb lány lakott, vagy felmásztak a 
háztetőre, és ott helyezték el a szalmát. 
Amennyiben a gazda szemfüles volt és 
észrevette a legényeket, elvitte a létrát, 
és csak másnap reggel hozta vissza, a 
legények pedig büntetésül egész éjjel a 
tetőn virrasztottak. Az idősebb lányok 
mellett a gazdákat is megtréfálták a le-
gények. A kilincshez kecskét kötöttek, 
így a háziak nem tudták kinyitni az 
ajtót. Ennél elterjedtebb szokás volt, 
hogy a kertkapukat és az ajtókat kicse-
rélték egymással – esetleg elrejtették, 
a gazdának olykor több napjába telt, 
amíg megtalálta a sajátját. A gazdák 
éjfélkor vizet húztak a kútból, amelyet 
aranyvíznek neveztek. Aki ivott belő-
le, arra gazdagság várt. 
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Nagykálló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésé-
ben, valamint a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 35.§-ban ka-
pott felhatalmazás alapján a követ-
kezőket rendeli el:

1.§

Az egyes szociális ellátások he-
lyi szabályairól szóló 26/2007. 
(VI.28.) Önk. rendelet - a további-
akban: Rendelet - 12.§-át hatályon 
kívül helyezi.

2.§
A Rendelet 13.§-át hatályon  kívül 
helyezi.

3.§

A Rendelet az alábbi 13/A.§-al egé-
szül ki:

„13/A.§
(1) A bérpótló juttatásra való jo-
gosultság egyéb feltételeként elő-
írja, hogy az ellátás jogosultja a 
lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó, a (2)-(3) 
bekezdésben megállapított feltéte-
leket teljesítse. 
A lakókörnyezet rendezettségének 
biztosítása körében a kérelmező 
vagy jogosult által életvitelszerű-
en lakott lakás vagy ház és annak 

udvara, kertje, a kerítéssel kívül 
határos terület, járda tisztán tartása, 
az ingatlan állagának és rendelte-
tésszerű használhatóságának, vala-
mint higiénikus állapotának bizto-
sítására irányuló kötelezettséget ír 
elő. 

(2) A lakókörnyezet rendezettsége 
(udvar, kert, kerítéssel elhatárolt te-
rület) az alábbiakat jelenti:
a)az utcafront rendben tartása (gaz- 
és szemétmentes, virágos),
b)a lakás előkertjének rendben tar-
tása (gaz- és szemétmenetes, virá-
gos),
c)az udvar gaz, lom és szemétmen-
tes állapotban tartása,
d)a lakáshoz tartózó kert területé-
nek legalább 20 %-a művelés alatt 
áll, melyben saját célra konyhakerti 
növényeket és gyümölcsöket ter-
melnek. A kert további területe gaz, 
lom és szemétmentes állapotú,
e)a lakáshoz tartozó gazdasági ud-
var gaz- lom, roncs és szemétmen-
tes állapotban tartása,
f)a szemétszállítás rendjéhez alkal-
mazkodva igénybe venni a szemét-
szállítást,
g)a helyi állattartási rendeletben 
foglaltak betartása.

(3) Az ingatlan állagának és higié-
nikus állapotának biztosítása a kö-
vetkezőket foglalja magában:
a)a padlózat tisztántartása,
b)a falazat tisztántartása,
c)a személyi higiéné biztosítása 

(fürdőszoba, mosdótál),
d)a főzéshez szükséges eszközök 
tisztántartása,
e)személyi ruházat tisztántartása 
(napi szinten)

(4) A települési önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatal vagy a Pol-
gármesteri Hivatal felkérése alap-
ján a Dél-Nyírségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Köz-
pont Nagykállói Intézményegysége 
útján gondoskodik (2)-(3) bekez-
désben meghatározott feltételek 
teljesítésének ellenőrzéséről.

(5) Az ellenőrzésre kijelölt szerv 
jelzi az eljáró hatóságnak, ameny-
nyiben a (2)-(3) bekezdésben fog-
laltak nem teljesülnek.

4.§
(1)Jelen rendelet 2011. február 
1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 
a folyamatban lévő ügyekben is al-
kalmazni kell.

Juhász   Zoltán 
polgármester

Dr. Török László
jegyző 

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a hirdetőtáblán kihir-
dettem:
Dátum: Nagykálló, 2011. január 
14. napján

Dr. Török László 
jegyző

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (I.14.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 
Nagykálló Város Önkormányzatának az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

26/2007. (VI.28.) Önk. rendelet módosításáról

Fejlesztőműhely a 
Nagykállói Egyesített Óvoda 
és Bölcsőde intézményében

Az Észak-alföldi Regionális Hálózat-
koordinációs Központ vezetésével az 
Észak-alföldi Régió közoktatás-fej-
lesztésében kiemelt fi gyelmet kapott 
a referencia- intézmények hálózatá-
nak kialakítása.
Az Európai Unió közoktatás- fej-
lesztési programjának három kiemelt 
prioritása ez, melynek bevezetését 
Magyarország is vállalta a Lisszabo-
ni Egyezmény aláírásával.
Régiónkban 2010.júliusában elkez-
dődött a referencia-intézmények 
előminősítése. Előminősített intéz-
ményként vállaltuk, referencia terü-
letünkön elkezdjük a hálózati tanulás 
kiépítését. Ennek szakmai fóruma: a 
fejlesztőműhelyek működtetése.
Óvodánkban 2010. december 14-én 
került sor a fejlesztőműhely tartásá-
ra.
A szakmai fórum résztvevőit köszön-
tette Juhász Zoltán Polgármester Úr 
és Pocsai Beáta a Hálózatkoordináci-
ós Központ munkatársa.

 A régió intézményeiből közel 40 
érdeklődő szakember tekintette meg 
óvodánkat, a jó gyakorlatainkra épü-
lő foglalkozásokat.
Az  „Ilyen vagyok!”- óvodai integrá-
ciós program gyakorlati megvalósí-
tásának elemeit  
Kiss Gáspárné és Uriné Juhász Eri-
ka óvodapedagógusok által vezetett  
foglalkozásokon  tekintették meg a 
jelenlévők, köztük Haklik Marianna 
Oktatási Referens Asszony is. 
Az ezt követő szakmai előadáson 
Trefán Jánosné munkaközösség-ve-
zető óvodapedagógus az óvoda és 
család együttműködése erősítésének 
formáit, gyakorlati lehetőségeit pre-
zentálta.
A tanácskozás lehetőséget adott a 
közoktatási- szolgáltatói szerepünk 
megjelenítésére, pedagógiai szemlé-
letünkből, céljainkból adódó tapasz-
talataink, sajátos intézményi gyakor-
lataink széles körű ismertetésére.

Nagy Tamásné

Elkészítés:
A borjúhúst egycentis kockákra vágjuk, és kevergetve fehéredésig sütjük. Köz-
ben a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a zellert meg a karalábét megtisztít-
juk, kis kockákra vágjuk, majd a húshoz adjuk, és még néhány percig pirítjuk. 
1,2 liter vízzel fölöntjük, megsózzuk, fölforraljuk, majd lefödjük, és kis lángon 
puhára füzük. Közben a gombóchoz a burgonyát héjában megfőzzük, meghá-
mozzuk, és áttörjük. Amikor kihűlt, liszttel meg a tojással összegyúrjuk, meg-
sózzuk, megborsozzuk, reszelt szerecsendióvak fűszerezzük. Vizes kézzel apró 
gombócokat formálunk belőle és a lobogva forró levesbe dobjuk. A borsót, az 
apró rózsáira szedett karfi olt meg a fölszeletelt gombát is hozzáadjuk, és addig 
főzzük, míg minden megpuhul. Közben a maradék vajból és lisztből világos 
rántást készítünk, levest ezzel sűrítjük. A tűzről levéve a tejszínnel elkevert to-
jássárgájával dúsítjuk, végül citromlével kellemesen pikánsra ízesítjük. Tálalás-
kor apróra vágott petrezselyemmel megszórjuk.

Hozzávalók:
40 dkg borjúcomb vagy lapocka (esetleg sovány sertéshús), 8 dkg vaj, 1-1 szál 
sárgarépa és petrezselyemgyökér, 1-1 darabka zeller vagy karalábé, só, 10 dkg 
zöldborsó, 15 dkg karfi ol, 10 dkg gomba, 1 csapott kanál liszt, 2dl tejszín, 2 
tojássárgája, fél citrom leve, A burgonyagombóchoz: 15 dkg burgonya, 4 dkg 
liszt, 1 tojás, só, bors, késhegynyi reszelt szerecsendió

Nyírségi Gombócleves Jótékonysági hangverseny
A jó hangulatban telt fellépést 
nagy siker koronázta.

2010. december 23-án 18 órától került 
megrendezésre a nagykállói Római 
Katolikus Templomban a Cantarella 
kamarakórus karácsonyi jótékonysági 
hangversenye. Már hagyomány, hogy 
évenként karácsonyi koncerttel teremt 
ünnepi hangulatot az énekkar. A hang-
versenyt Juhász Zoltán polgármester úr 
nyitotta meg. Bódi Viktória vezényelt, 
Jeneyné Právicz Juliánna pedig zon-
gorán kísérte a kórust. A hangverseny 
bevételével a nagykállói Szent Kristóf 
Karitász csoportját kívánják támogat-
ni. Végül Vitai László apát úr ünnepi 
beszéde zárta a műsort.

Betlehemnek nyis-
sunk ajtót!
2010. december 20-án 17 
órától került megrendezésre 
a „Betlehemnek nyissunk 
ajtót” című városi karácsonyi 
műsor.
A jelenlévő vendégeket, szü-
lőket és gyermekeket Oroszné 
Dr. Nagy Matild alpolgármes-
ter Asszony köszöntötte.
Kulturális sokszínűség és 
változatosság fogadta az 
ünnepség résztvevőit.

Tisztelt olvasók!
 
Van egy régi családi receptje, melyet szí-
vesen megosztana másokkal?
Kérem, küldje el nekünk, hogy Nagykálló há-
ziasszonyai változatosabb, újabb ételeket ké-
szíthessenek!

Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com
A borítékra írják rá: „Házi Receptem”
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Egyszer volt - azaz hogy most is van - 
északkelet Magyarországon, az akáclom-
bos-homokdombos Nyírségben egy kisvá-
ros, közel 750 évnyi nagy múlttal.

És hogy hol volt? Volt egyszer bizony egy első 
Nagykálló a maitól délkeletre.
De hogy szavaimat össze ne keverjem, szép 
sorba szedjem, volt először is az ősi termé-
szetes táj. Ha madárszárnyon fölébe szálltunk 
volna egykor, egy kilométer széles folyóme-
der édes vizű, mocsaras maradványát láttuk 
volna, partjain szélfútta dombok és szélba-
rázdák sokaságával, dél felé nyírerdőkkel, és 
tölgyesekkel borított síksággal. Szép, szelíd, 
nyugalmas táj volt ez, kiválóan alkalmas az 
emberi életre.
Lakott is itt sokféle nép: ősemberek vadásztak 
a nagy víz partjához inni járó vadakra, laktak 
erre szarmaták, hunok, kabarok, és szláv né-
pek, míg végül idetelepült Árpád fejedelem 
kelet felől érkező magyar népe. A hont kereső 
magyarok egy Búzna-Dada nevű szláv falut 
találtak ezen a tájon, amelyet „Asszony-patak-
jának” értelmeztek. Megtetszett a hely, így hát 
az érkezők egy része itt talált hazát.
Jó kétszáz esztendőig éltek együtt a magyarok 
és szlávok békességben, ám jöttek, s hábor-
gatták őket  ellenséges népek, besenyők, majd 
tatárok, akik elől a mocsaras vidék menedé-
kébe mentették amilyük volt. Ekkor született 
a legrégibb legendánk, amely a város melletti 
Harangod nevét egy mocsárba veszett harang-
ról eredezteti A Búzna-Dadát felégető tatárok 
továbbvonultak, de megmaradt minden, ami az 
élet újrakezdéséhez szükséges volt. Ekkoriban 
egy Ubul nevű vitéz királyi adományként meg-
kapta az északra lévő Napkor és Tét földjét, s 

gondolta, megnagyobbítja birtokát a szomszé-
dos területtel. Az emberek Ubult uruknak elfo-
gadva 1250 körül új települést építettek Kálló 
néven, mely valószínűleg gyülekezőhelyet je-
lentett. Udul ivadékai pedig idővel Kálló ne-
véből felvették a Kállay nevet s évszázadokig 
birtokolták ezt a földet, népét pedig jobbágyai-
kul tartották, néha bizony elég kegyetlenül..
Az új település két országút kereszteződése 
köré épült, ami miatt alkalmas volt vásárok 
tartására. Egy ideig így is nevezték heti-, és 
országos vásárai miatt a települést: Vásáros  
Kálló., ami  a XIV.-XV. században tekintélyes 
mezővárossá gyarapodott. Fürdőháza, postája 
volt. Ma is virulna, ha 1560 körül újabb ellen-
ség nem támadta volna. De jött a török! Fosz-
togatva, rabbá téve, és elhurcolva a lakosságot 
teljesen elpusztította, fölégette az első Kállót, 
amelyet földesurai védtelenül magára hagy-
tak. A. megmaradt lakosság I. Miksa  császár 
segítségével előbb a környék védelmére egy 
földvárat,. majd annak közelében új várost 
épített. Egy új, szabad várost, amelynek lakói 
katonai szolgálatukért cserébe nemességet, 
földet, és adómentességet kaptak 1574-ben. 
A török többször próbálkozott a vár elfoglalá-
sával, de ez nem sikerült. A vár fennállásának 
140 éve alatt több mint 100  környékbeli te-
lepülést védett a töröktől. A város jelentősége 
megnőtt, a kiváltságos városba a vásár köze-
lébe mesterek települtek: vargák, cipészek, 
csizmadiák, szappanfőzők, gyertyaöntők, csi-
szárok, kovácsok, lakatgyártók, salétromfő-
zők, stb. Az 1600-as években 17 céh, azaz 17 
mesterség művelőinek közössége alakult meg 
itt. A három részre szakadt országban Kálló a 
XVII. században az osztási vonalra esett, ami 
miatt megfordultak itt a bécsi udvarral küzdő 

Erdélyi fejedelmek szabadságharcaik idején: 
Bocskay István, aki hajdúkat telepített ide, 
I. Rákóczy György és II Rákóczy György, 
Thököly Imre, akit a közelből vitt el a török 
örökre, és itt kezdte szabadságharcát II. Rákó-
czi Ferenc. Nagykálló szabadságszerető népe 
csatlakozott az ifjú fejedelemhez, akit három-
száz idevaló férfi  követett küzdelmes útján. A 
szabadságharc kállói katonái, és a fejedelemtől 
kapott harang emlékére nevezik máig a refor-
mátus templom külön álló tornyát „Rákóczi” 
toronynak. A szabadságharc után kezdte meg 
működését Szabolcs megye első gimnáziuma, 
a Scola Reformata Magnó Kalloviensis.
A török kiűzése után a vár jelentősége meg-
szűnt, lebontották. Kálló az 1700-as években 
megyeszékhely lett, itt épült meg a megyehá-
za szép barokk palotája 1769 és 1780 között. 
Ebben a században épültek templomaink de 
ekkor kezdődött a város száz évig tartó élet-
halál harca is az egykori földesúri családdal, 
amelybe bele szegényedett. Bár az 1848-as 
szabadságharc idején újabb bizonyítékát adta 
Kálló népe szabadságszeretetének, amikor 
mindenből többet adott az elvártnál, és tobor-
zóhelyként két zászlóaljat indított a hazáért, a 
szabadságharc bukása után bezárták gimnázi-
umát, majd megyeszékhelyi és városi rangját 
is elvesztette. Nyíregyházára költözött előbb 
a nagypiac, maga után vonzva a mestereket, 
a céheket, az új megyeszékhelyre került az 
1861-ben alapított 80 ágyas közkórház, és a 
Múzeum is, majd Újfehértóról Nyíregyháza 
felé kanyarodott az eredetileg Kálló felé indult 
vasút, mert az elszegényedett város sem pénzt, 
sem földet nem tudott adni a vasútépítéshez. 
Kálló értelmiségét is elveszítette, akik kutat-
hatták, és hirdethették volna e szabadságsze-

rető város tisztességét, igazát. Csak a gúnyo-
lás maradt. Ugyanis a kiürült Megyeházban 
1895-ben Tébolybát alapítottak. Amikor 30 év 
késéssel megindult a vonatközlekedés, a kala-
uz rendszerint elkiáltotta magát a Nagykállóba 
érkező gőzös lépcsőjéről:
- Nagykálló! Sárgaház!  - mire a forgalmista 
így felelt:
- Igen Kalaúz Úr! Csakhogy nálunk a bolon-
dok be vannak zárva, míg Önöknél szabadon 
járnak!
A XX. század, a világháborúk sok szenvedést 
hoztak Nagykálló lakóinak is.1944-ben itt 
zajlott a nyírség egyik legvéresebb páncélos-
csatája, amely után a civil lakosság is sokat 
szenvedett.  
A községgé minősülés mellett azért itt alakult 
meg Szabolcs megye első állami gimnáziuma 
1870-ben, amely azóta is működik, és sok je-
les elmét adott az országnak. Jeleseink között 
őrizzük Simonyi József huszár-ezredes, Ko-
rányi Frigyes orvos, Szilágyi István nyelvész 
és pedagógus, Papp Antal érsek, Ratkó József 
költő, Kelen László költő, Ámos Imre festő-
művész és Kain Albert vasútépítő mérnök em-
lékét. 
Itt készült el 1937-ben a környék első szab-
vány méretű úszómedencéje, ahol Balzó And-
rás olimpikon is edzett. A gyógyvizű strand 
változatlanul kellemes pihenőhely.  
2005-ben megnyílt a helyi értékeinket bemu-
tató Múzeum. 
Nagykálló huszonegy éve újra város. 2005 óta 
látványosan épül, szépül. Büszkén őrzi, ápolja 
hagyományait, a közel 400 éve énekelt-tán-
colt, élő Kállai kettőst, és a 26 éve megrende-
zett  harangodi kézműves táborokat. 

Harsányi Gézáné

FIATALOK FIGYELEM!
18 és 35 év közötti fi atal vagy?

Érdekel mi történik városunkban?
Van véleményed? Vannak ötleteid a várossal kapcsolatban?

Jelentkezz és tartozz az Ifjúsági Önkormányzat tagjai közé és képviseljük közösen a 
nagykállói fi atalok érdekeit. Egy baráti közösségben tegyünk együtt azért, hogy Nagykálló 
egy fi atalos, az ifjúság érdekeit szem előtt tartó kisváros legyen.

Ha igen, akkor köztünk a helyed!

Elérhetőségünk: 
Nagykállói Ifjúsági Önkormányzat

E-mail címünk: niok2010@gmail.com
Facebook

Ha bármilyen kérdésed van ezzel kapcsolatban, akkor írj bátran és e-mailban 
tájékoztatunk a további információkról!

Tervezett programjaink:
Ifjúsági Parlament szervezése
Minden tag számára nyilvános fórum,ahol 
a város vezetőitől és a képviselő testület 
tagjaitól kérdezhettek, valamint ismertet-
hetitek kérdéseiteket, elképzeléseiteket, 
ötleteiteket a város életének alakulásával 
kapcsolatban.
Bulik, Koncertek, Dumaszínház, stand up-
ok;

Előadás sorozatok
- fejlesztő tréningek
- egészségvédelem
- környezetvédelem

Klubok
- fi lm 
- sport
- mozgáskultúra
- pszicho-dráma
-színházlátogatás

NAGYKÁLLÓ  (MESÉS) TÖRTÉNETE

K ulcsár Annamária vagyok a Nagykállói Hírmondó új 
szerkesztője. Szeretettel üdvözlöm önt is olvasóink 
táborában!

Nagykálló egy megújuló, beruházásoktól és építkezésektől 
zajos, fejlődő várossá alakult. Az újság szerkesztésénél en-
gem is a megújulás, fejlődés szavai vezérelnek!
Hírlapunk Nagykállóban tűzte ki célul, hogy a lakosságát, 
lakóhelyének aktuális eseményeiről, híreiről, kulturális ren-
dezvényeiről havonta tájékoztassa.
Arra törekszem, hogy újságunk továbbra is mindenki számá-
ra olvasmányos, érdekes, valós tényeken alapuló, reform lap le-
gyen! 
Ha bármilyen ötlettel, véleménnyel szeretnék segíteni a munkámat, olvasói levél, vagy e-mail 
formájában megtehetik.

Kérem önöket, szerkesszük közösen Nagykálló hivatalos városi lapját!
Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com

ulcsár Annamária vagyok a Nagykállói Hírmondó új 
szerkesztője. Szeretettel üdvözlöm önt is olvasóink 

Arra törekszem, hogy újságunk továbbra is mindenki számá-
ra olvasmányos, érdekes, valós tényeken alapuló, reform lap le-

„Decemberi hópihén fénylik már az ünnep...”
Az év utolsó hónapja az ünnepi előkészületek, 
a várakozás ideje óvodánkban is. A gyerekek 
személyiségfejlesztését meleg, szeretetteljes, 
aktív érzelmi légkörben segítjük. A tevékeny-
ségek lehetőséget adnak érzelmek kialakí-
tására, fejlesztésére, a szeretet melegének 
átélésére. 

December első napjaiban a Mikulás-várás izgal-
ma töltötte el a gyerekeket. Ünnepi díszbe öltöz-
tettük a csoportszobákat, az egész óvodát.
Az EG-MENT munkaközösség szervezésében 
vidám családi sportdélutánon vettek részt a gye-
rekek, szüleikkel együtt.
A Mikulás a hagyományok szerint érkezett meg, 
és nemcsak a zsákjában vitt ajándékot, hanem a 
szülők közössége mese előadásával lepte meg a 
gyerekeket.
Az adventi készülődés több közös alkalmat tar-
togatott: mézeskalács sütése, díszek, ajándékok 
készítése, környezetünk szépítése, szülői adventi 
délután…, hogy gyerekek-szülők-óvónők-dajkák 
egymásra fi gyelve, közösen hangolódjunk az ün-
nepre.
Hagyományaink szerint a Gondozási Központ  
lakóinak is igyekeztünk örömet szerezni: a Pil-
langó csoportos gyerekek karácsonyi versekkel, 
dalokkal köszöntöttek, a Szivárvány tagóvoda 
óvodapedagógusai pásztorjátékkal ajándékozták 

meg az időseket. Óvodánk karácsonyfája alatt 
csillogó szemű gyermekek énekeltek, kántáltak. 
Az óvónénik karácsonyi dalokkal, pásztorjáték-
kal szereztek örömet a kicsinyeknek.

Uri Zoltánné
tagóvodavezető
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Toulouse – 
Lautrec válasz-
levelei Yvette 
Gilbertnek 
I.

Kedves Yvette, nézze el nekem,
hogy – mint írja – plakátomon rút 
Ön.
De nem lehet másképp festenem – 
közel van egymáshoz öröm- s bú-
könny.

A világ torz, s éhes a torzra,
és én vagyok leginkább tanúja;
tekintetem mágnesként vonzza
az ember, mert mind karikatúra.

Egy rút világban vagyok rút hát,
és csak e rútság vízjelével
fertőzök Párizsban sok utcát – 
pár fiú mint kórt hordja széjjel.

II.

A karcsúsága, amit szépnek
látnak mások, engem borzaszt.
Hogy lenne szép, mit el nem 
érek?
Mi bonthatná bennem e torlaszt?

Mit énekelt, tán szép a sanzon,
s Ön titkon vonz tán, ezért tiprok
Önre, mert nincsen Önnél san-
szom.
A litográfián reciprok

a szája, e meggyszínű paca,
keskeny válla és dekoltázsa,
mi sok férfinak lett óhaja – 
ceruzám ilyennek kottázza,

a kottavonalak ujjai,
girbe-gurbán a lapra tűzve;
de őket sohasem nyújtja ki,
ha bebújtatja a kesztyűbe?

Henri de Toulouse – Lautrec fran-
cia festő elsősorban litográfiáiról, 
plakátjairól vált híressé a 19. szá-
zad végén. A közölt vers egy elkép-
zelt megnyilatkozása.

„Szeretem és tisztelem a nagykállói 
embereket”

December 20-án átadták a Korá-
nyi Frigyes-díjat Nagykállóban. A 
kitüntetést idén dr. Ónodi Borbála 
háziorvos vehette át.

A díjat Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere adta át a városi 
sportcsarnokban megrendezett ün-
nepségen.
Dr. Ónodi Borbála, 1951. március 
23-án Kocsordon született, apja Óno-
di Sándor gazdálkodó, anyja Katona 
Borbála háztartásbeli. Egy fiútestvére 
volt. Az általános iskolát szülőfalujá-

ban végezte, majd a mátészalkai Esze 
Tamás Gimnáziumban érettségizett. 
Ezt követően a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemre jelentkezett. 1975-
ben végzett cum laude minősítéssel.
1975. október elsején kezdett dolgoz-
ni a Nyíregyházi Megyei Kórház III-
as Pulmonológiai osztályán.
1979-ben szakvizsgázott tüdőgyógy-
ászatból. 1976-ban férjhez ment Hor-
váth György református lelkipász-
torhoz. Négy gyermekük született: 
Borbála, Ibolya, Eszter és Györgyi.
Közben Nagykállóba költöztek, mi-

vel férjét a nagykállói Református 
Gyülekezet megválasztotta lelkipász-
tornak. A negyedik gyermek születése 
után helyben vállalt munkát, körzeti 
orvos lett. 
1996-ban háziorvosi szakvizsgát tett. 
21 éve végzi háziorvosi tevékenysé-
gét.
„Meglepődtem, nem is gondoltam rá, 
hogy én kapom a díjat, de természete-
sen nagyon örültem és óriási megtisz-
teltetésnek érzem.”
mondta Dr. Ónodi Borbála a Korányi-
Díj átadó ünnepségen.
A Nagykállóban eltöltött időszak 
alatt, ha fel kellene idézni néhány 
kedves emléket, melyek lennének 
ezek? 
Már szinte Nagykállóinak érzem 
magam, legelőször akkor jártam 
Nagykállóban, amikor, mint elsős 
egyetemi hallgató a fehérgyarmati 
kórházban töltöttem nyári gyakorla-
tomat, és egy kis csecsemőt kellett 
a klinikára szállítani. Engem bíztak 
meg vele, hogy kísérjem el a kisba-
bát, és útközben megálltunk a pszi-
chiátriai kórház előtt is.
Szimpatikus volt a hely, a város, de 
akkor még nem gondoltam volna, 
hogy itt élem le az életemet.
Majd a férjemet megválasztották lel-
késznek, ide költöztünk és innen jár-
tam be Nyíregyházára dolgozni.
Négy gyermekem közül három már 
itt született, itt jártak iskolába, ezért 

jól ismerem a helyi pedagógusokat, a 
Református Gyülekezet tagjait, a la-
kosokat, hiszen háziorvosként szám-
talan emberrel kerültem kapcsolatba. 
Szeretem és tisztelem a nagykállói 
embereket.
Milyen okból döntött az orvosi pálya 
mellett, mi indította el útján?
Kitűnő tanuló voltam, ennek ellenére 
nagyon kevés önbizalmam volt, s nem 
is mertem volna álmodni, hogy végül 
az orvosi egyetemre jelentkezek.
A fizika volt a kedvenc tárgyam, na-
gyon szerettem, elsősorban fizikus 
akartam lenni, de a tanáraim, -főként 
a biológia és fizika-irányítottak erre a 
pályára.
Mit üzen a fiataloknak, miért jöjje-
nek erre a pályára?
Nagyon szép szakma az orvosoké, a 
más emberek iránti elkötelezett segít-
séget és odaadást jelenti.
A segítő pályák nehezek, mert sok 
energiát igényelnek, de sok örömet is 
adnak.
Örömet és bánatot is. Boldogsággal 
tölt el, ha sikerül valamit jól megol-
dani, valakin segíteni, viszont bor-
zasztó érzés, ha valami rosszul alakul 
és az ember a legnagyobb igyekezete 
ellenére sem tud már változtatni egy 
beteg állapotán. 
Ha újra kezdeném, most is ezt vá-
lasztanám és nagy örömömre szolgál, 
hogy a legkisebb gyermekem is az 
orvosi pályát választotta.

A család és az óvoda jó kapcsolata 
semmi mással nem pótolható pedagó-
giai hatások forrása.-vallják csopor-
tunk óvodapedagógusai, amit azzal is 
erősítenek, hogy szülők és családok 
számára nyitott, közös programo-
kat szerveznek. Törekszenek a sze-
mélyes jó kapcsolatok kialakítására 
mind szülők-szülők, mind óvónők-
szülők között, így mi is az óvodai 
nevelés részesévé válhatunk.
Nem zárkóznak el jelenlétünktől, sőt 
kifejezetten számítanak segítségünk-
re.
Így volt ez 2011. 01. 06-án is, mikor 
közös szánkózáson vettünk részt Ha-
rangodon.
Csodálatos délelőttöt töltöttünk együtt 

vidám, felszabadult hangulatban, 
gyermekeink legnagyobb örömére. 
Gyermekeink mosolya, boldog neve-
tése, önfeledt játéka,…csak megerő-
sített bennünket abban, hogy közösen 
minden könnyebb, és eredményesebb.
Jó érzés nekünk szülőknek, hogy 
gyermekeinkkel való bánásmódban 
az élménynyújtás, egészséges élet-
módra nevelés, a mozgás, a megta-
pasztalás, a valós élethelyzetek meg-
teremtése dominál, melynek mi is 
aktív részesei lehetünk.

A Miki Egér csoport szülői  
munkaközössége nevében:

Teremi Mária
Bodnár Mihály

Kissné Széplaki Nikoletta

Szánkóztak az ovisok

Felhívom a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy az elmúlt időszakban 
bekövetkezett nagy mennyiségű 
esőzés következtében a szennyvíz-
elvezető rendszerek nagy mennyi-
ségben telítődtek, melyből megál-
lapítható, hogy egyes ingatlanok 
csapadékvizeinek elvezetése is a 
szennyvízelvezető rendszerre van 
rákötve.

A további belvízvédelmi és egyéb 
károk megelőzése érdekében kérem 
a Tisztelt Lakosokat, hogy az alábbi 
jogszabályi helyek figyelembevételé-
vel az ingatlanokon keletkezett csa-
padékvizet teljes egészében a saját 
telken kell megfogni, gyűjteni, szik-
kasztani.
Az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 
47.§-a szerint:
„(5) Szennyvíz csak zártszelvényű 
csatornában vezethető. Csapadékvíz, 
talajvíz és kiemelt bányavíz – a vo-
natkozó hatósági előírások megtartá-
sával – nyílt árokban is vezethető.
(6) A használaton kívül helyezett kút-
ba hulladékot betölteni, szenny- és 
csapadékvizet bevezetni tilos.
(7) A bekötő csatornavezetéket a vo-
natkozó szakmai előírások szerint 
kell megvalósítani.
(8) A telek, terület csapadékvíz-elve-
zetési rendszerét úgy kell kialakítani, 
hogy a víz a terepen és az építmé-
nyekben, továbbá a szomszédos tel-
keken és építményekben, valamint a 
közterületen kárt (átázást, kimosást, 
korróziót stb.) ne okozzon, és a ren-
deltetésszerű használatot ne akadá-
lyozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül el-
szivárogtatható, ha ez a telek és a 

szomszédos telkek, továbbá az épít-
mények állékonyságát és rendeltetés-
szerű használatát nem veszélyezteti.
(10)A telekről csapadékvizet a köz-
területi nyílt vízelvezető árokba csak 
zártszelvényű vezetékben és az ut-
cai járdaszint alatt szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok a 
közút tartozéka, úgy abba a környe-
zetéből – a telkekről – csapadékvíz 
bevezetése csak az út kezelőjének 
hozzájárulásával történhet.”
Nagykálló Város Önkormányzata 
39/2007.(X.05.) Önkormányzati ren-
delettel elfogadott Helyi Építési Sza-
bályzat, valamint annak mellékletét 
képező Szabályozási Terv 1.számú 
melléklet 11.§-a az alábbiak szerint 
rendelkezik:
„(12) A beépítésre szánt területeken a 
csapadékvizeket a keletkezési helye-
ken meg kell tartani és felhasználásá-
ról gondoskodni kell.”
A Nagykálló Város Vízi-közmű há-
lózatrendszerének használatáról és 
a szolgáltatott ivóvíz és csatornamű 
használattal kapcsolatos díjalkalma-
zás feltételeiről, valamint a fizetendő 
legmagasabb hatósági díjak megálla-
pításáról szóló 1/2007 (I.18.) Önkor-
mányzati Rendelete 8.§:
„(4) Szabálysértést követ el az a Fo-
gyasztó, aki az ingatlanán keletkezett 
csapadékvizet a szennyvízcsatorna
rendszerbe bevezeti, melyért a jegy-
ző 30.000-forintig terjedő pénzbírsá-
got szabhat ki.”
A fenti jogszabályi felhatalmazá-
sok alapján Hivatalunk 2011. január 
5-től kezdve folyamatosan ellenőr-
zi és a nem megfelelően megoldott 
csapadékvíz elvezetést a hivatkozott 
jogszabályi előírások alapján szank-
cionálja.

Dr. Török László
jegyző 

Tisztelt nagykállói  
lakosok!

Tésztagyár
Hajtja a székely bácsi komótosan 
a szekerét. Egyszer csak lelassít 
mellette egy kocsi és kiszól a so-
főr:
– Bácsi, nem tudná megmondani, 
merre van a makaróni gyár?
– Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely 
bácsi elgondolkozik, aztán utána 
kiált:
– Jóember, nem a tésztagyárat 
keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
– De igen, tudja hol van?
– Dehogy tudom, fiam…

Havi  
Góbéságok

M e g h í v Ó
A helyi Kisebbségi Önkormányzat képviselői szeretettel  

meghívnak és várnak minden kedves érdeklődőt a  
2011. február 12-én (szombaton), 18 órakor kezdődő

zenés, táncos jótékonysági cigány bálba.
Helye: Szilágyi István Általános Iskola ebédlője

Belépőjegy: 2000 Ft/fő, amely tartalmazza a vacsorát.
Jegyek vásárolhatók: a helyi kisebbségi iroda helyiségében



agrár,  kultúra
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Január végéig kérvényezhető több támogatási kifizetés!
Január végéig van idejük jelentkezni azok-
nak, akik támogatásuk kifizetését akarják 
igényelni, legyen szó kertészeti gépek vásár-
lóiról, növénytermesztőkről, fiatal mezőgaz-
dasági termelőről. 

A kertészeti gépek technológiai berendezések 
beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésé-
nek igénylésére 2011. január 1-31-ig van lehető-
sége azoknak, akik rendelkeznek az MVH által 
kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, 
vagy részben helyt adó – határozattal. A benyúj-
tás helye a lakóhely/székhely szerint illetékes 
MVH megyei kirendeltség. Az igénylést postán 
kell feladni. Ugyanazon jóváhagyó támogatá-
si döntés alapján egy naptári évben legfeljebb 
két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. 
A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet 
a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 
éven belül meg kell valósítani. Ha a közbeszer-
zési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a 
művelet megvalósításának határideje gépbe-
szerzés esetén 6 hónappal meghosszabbodik.
Szintén 2011. január 1–31. között lehet ki-
fizetési kérelmet benyújtani a növényter-
mesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez 
nyújtott támogatás kifizetésének igénylésé-
re. A támogatási összeg nem haladhatja meg 
a 735 000 euró/kérelem értéknek megfelelő 
támogatási felső határt forintra átszámolva. 
Az átváltás 2008. január 1-jén érvényes ár-
folyam 253,73 Ft/euró, a 2009. január 1-jén 
érvényes árfolyam 266,70 Ft/euró, a 2010. ja-
nuár 1-jén érvényes árfolyam 270,42 Ft/euró. 
Ezeket az értékeket kell figyelembe venni, 
attól függően, hogy a támogatási határozatot 
mely évben hozta meg a kifizető ügynökség. 
A küldeményt érdemes tértivevénnyel feladni a 
lakóhely/székhely szerinti regionális illetékes-
ségű MVH megyei kirendeltség címére.
Ugyanezek a határidők vonatkoznak a fiatal 
mezőgazdasági termelők támogatásának lehí-
vásához. Jelen esetben a 2009. évtől nyújtan-
dó támogatás keretében a támogatási összeg 
90%-át lehet igényelni január 1. és 31. kö-
zött. Most azoknak kell figyelniük, akik 2009. 
szeptember 15. és október 31. között benyúj-
tott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan tá-
mogatási kérelemnek helyt adó vagy részben 
helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek. 
Ők most a támogatási összeg 90%-ára vonat-

kozó kifizetési kérelmet nyújthatnak be az 
MVH által az MVH honlapján közleményben 
közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz. 
Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyúj-
tott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó 
határozata 2010. november 2. után emelkedett 
jogerőre legkésőbb 2011. április 1–30. között 
kötelesek a támogatási összeg 90%-ára vonat-
kozó kifizetési kérelmet benyújtani.
A képzéssel kapcsolatos kifizetési kérelmeiket 
2011. február 1-28 között lehet benyújtani.
Azok, akik 2007-ben nyújtottak be támogatá-
si kérelmet önálló, építéssel nem járó gépek, 
technológiai berendezések beszerzéséhez nyúj-
tandó támogatásra és még nem számoltak el a 
támogatással, szintén jó, ha odafigyelnek. Az 
MVH által a 2007-ben benyújtott támogatási 
kérelmekkel kapcsolatban kibocsátott jogerős – 
támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben 
helyt adó – határozattal rendelkező ügyfelek 
2011. január 1–31. között kifizetési kérelmet 
jogosultak benyújtani postai úton a lakóhely/
székhely szerint illetékes MVH megyei kiren-
deltséghez.

Gazdálkodók figyelem!

2011-ben jelentős bővítés következik be a Köl-
csönös Megfeleltetés követelményrendszeré-
ben 
A 2003-as KAP reform a megújult, termeléstől 
elválasztott közvetlen támogatási rendszer új 

egységes szakmai feltételrendszerét vezette be. 
Ez az ún. kölcsönös megfeleltetés (KM) rend-
szere (kötelezettségek és előírások meghatáro-
zása, illetve azok betartása, ellenőrzése és meg 
nem felelés esetén szankciók alkalmazása). Ha-
zánkban a kölcsönös megfeleltetés szabályzó-
rendszere négy lépcsőben kerül bevezetésre.
2004-től: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 
Állapot előírásai (HMKÁ);
2009-től: HMKÁ + nyolc jogszabályban fog-
lalt gazdálkodási követelmény (JFGK 1-8: 
környezetvédelem, természetvédelem, állatok 
azonosítása és nyilvántartása)
2010-től AKG minimumkövetelmények
2011-től: HMKÁ + JFGK 1-8 +AKG mini-
mumkövetelmények + újabb hét jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmény (JFGK 9-15: 
közegészségügy, állat-és növényegészségügy, 
megbetegedések bejelentése)
2013-tól: HMKÁ + JFGK 1-15 +AKG mini-
mumkövetelmények + újabb három jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási követelmény 
(JFGK16-18: állatjólét)
A kölcsönös megfeleltetés rendszerének 
2011-es bővüléséről olvashatunk a www.
kolcsonosmegfeleltetes.eu oldalon, mely szak-
mai honlap az alábbi új követelmények megje-
lenésére hívja fel a figyelmet, melyről részlete-
sebben a honlapon olvashatnak, s tehetnek fel 
kérdéseket ugyanott
Jelen újságcikkemben 2011-től bevezetett nö-
vényvédő szerek kezelésével kapcsolatos témá-
ban adok tájékoztatást.

JFGK 9. Növényvédő szerek kezelése
A követelmények célja: a növényvédelem-
mel kapcsolatos veszélyek megelőzése, az 
ember és az állat egészségét, a környezet 
és a természet védelmét szolgáló intézke-
dések biztosításával, illetve a növényvé-
delemmel összefüggő kémiai biztonságra 
vonatkozó általános szabályok betartása. 
Az ellenőrzés során vizsgálatra kerül, hogy tör-
tént-e növényvédő szer kijuttatás a gazdálkodó 
területén, a kijuttatás az előírások betartásával 
történt-e és teljesülnek-e a növényvédő szerek 
tárolására vonatkozó szabályok.
K ö v e t e l m é n y e k : 
• Csak engedélyezett szerek felhasználása meg-
engedett.
• Felhasználás szabályai (címkén, használati 
utasításban, esetleg speciális engedélyben sze-
replő előírások betartása, növényvédő szer fel-
használásához szükséges engedély megléte).
• Tárolás szabályai (zárható, elkülönített he-
lyiség, felirat a raktáron - „Méregraktár” vagy 
„Növényvédő szer raktár” és „Idegeneknek be-
lépni tilos” -, növényvédő szerek átcsomagolá-
sának módja).
• Növényvédelmi gépekre vonatkozó előírások 
(megfelelő műszaki állapot).
• Dokumentáció (permetezési napló és a nö-
vényvédő szerek raktárkészletéről naprakész 
nyilvántartás vezetése).
 
Figyelem! Tekintettel arra, hogy 2011-től a KM 
ellenőrzések kiterjednek a növényvédő szer 
használat ellenőrzésére is, az AKG növényvé-
delmi minimumkövetelményekre vonatkozó 
ellenőrzések csak a növényvédelemi tevé-
kenység során kiürült csomagoló burkolatok, 
göngyölegek szakszerű összegyűjtésére, keze-
lésére, megsemmisítésére vonatkozó előírások 
betartásának vizsgálatára fognak szorítkozni.
A támogatásokkal kapcsolatosan egyrészt a 
www.mgh.hu, illetve a www.agrarkamara.hu 
oldalon találnak részletes ismertetést, forma-
nyomtatványokat és az ezek kitöltéséhez szük-
séges segédleteket.
Az adminisztráció terén újabb kihívásokat je-
lent a 2011-es esztendő, ehhez kívánok a gaz-
dálkodóknak sok sikert.
Üdvözlettel: 

Bellus József
Magyar Agrárkamara

Nagykállói életképek
A 92. éves Kőhegyi Laci bácsi mesélte I. rész

Születtem 1919-ben, augusz-
tus 19-én. Tanyán, 7 kilomé-
terre innen. Szondy tanyának 
hítták valamikor. Tízen vol-
tunk gyerekek, hat fiú és négy 
lány. Én voltam az ötödik. Mi-
kor aztán eljött az idő, hogy 
már felnőtt lettem, a behívó 
megérkezett. 1940. dec. 2-án 
be kellett vonulni katonának 
Felsővizsóra, Máramaros me-
gyébe. Hegyi tüzér voltam. 
Lövegünk is volt nekünk, he-
gyi ágyúnk. Szétszedett álla-
potban 112 tölténnyel együtt, 
7 olyan kicsi, vaskos lábú, erős 
„muri” lovak szállították. Rá-

málháztunk mindent,és így mentünk a hegyekben, meg a frontra 
is, amikor megkezdődött a háború ’41-ben. Be Oroszországba. 
Mi az első harcvonalban vettünk részt. A németek betyárok vol-
tak, minket küldtek előre. Ők pedig repülőről bombáztak, mesz-
sze hordó ágyúik, tankjaik voltak. Parancsnokunk, Siklósi József 
százados komoly ember volt. A hadnagy pedig, Ördögh Lajos, 
egy görög katolikus papnak a fia. A háború után széjjel szóród-
tunk. Akikkel én voltam, már nem igen van egy se. Nem tudok 
róluk. No, elég az hozzá, hogy amikor átkeltünk a hármas hatá-
ron az oroszok önként megadták magukat. Reggeltől-estig ötö-
sével jöttek, annyian voltak. Őket mindet hátra vitték a németek, 
szállították Németországba. Ezek urak, grófok, hercegek voltak. 
Nem lágerbe vitték őket, hanem gazdáknál dolgoztak. Jól éltek 
ott, volt enni, inni való. Ilyeneket mondtak ezek a foglyok, hogy 
bár csak ide ne érjenek el az orosz csapatok. Nem volt szerencsé-
jük. Mikor azok megérkeztek, vitték vissza őket Oroszországba. 
Levetkeztették meztelenre őket, leszedtek róluk minden ékszert, 
órát. Betették őket a fürdőbe, rabruhát adtak rájuk és küldték őket 
Szibériába, hogy ne tudják elmondani, milyen élet van nálunk 
meg a németeknél. Eleinte gyorsan haladtunk előre, az oroszok 

nem voltak felkészülve a háborúra. Elfoglaltuk Kijevet, elértük a 
Volga folyót, az Ural hegyet, már Moszkva alatt voltunk. A né-
metek nagyon kegyetlenek voltak, nem kegyelmeztek senkinek. 
A Brjanszki erdőben összefogdosták a partizánokat. Csináltattak 
hét bitófát, körbe fogták géppisztollyal, és hét embert akasztot-
tak fel egyszerre. Hokedlire állították őket, majd kirúgták alóluk, 
és kész. Az egyik nem halt meg, mert elszakadt a kötél. Nem 
lett volna szabad, de tettek a nyakába másikat. Ez már erős volt, 
nem szakadt el. Úgy láttam, ahogy én most téged. Szomorú do-
log volt. A zsidókkal is hogy bántak. Azokat is kivégezték. Atya 
Úristen! Szomorú egy világ. Vonattal hozták őket a Dnyeszter 
partjára. Én meg ott voltam. Kikiabáltak a vagonokból: Messze 
van még Dnyeszter város? Soha se látták meg. Képzeld mit csi-
náltak a szerencsétlenekkel. Borzalmas volt. A hídon állt meg a 
vagon és egyenként, ahogy szálltak kifele, puff, egyet a tarkójára 
a puskatussal, bele a folyóba. Rettenetes volt, ahogy minden-
kit, apraját-nagyját mind beleverték a vízbe. Volt olyan is, hogy 
megásattak egy nagy gödröt. Odatereltek vagy ezer zsidót, még 
bővítettek is a gödrön. Körbe fogták géppisztollyal őket, aztán 
adjad neki, csak úgy hullottak a gödörbe. Hagytak tízet közülük, 
akik erősebbek voltak, azok mészport öntöttek rájuk és behány-
ták a gödröt. Betyárok voltak a németek. Hogy tettek? Menjetek, 
amerre láttok!- mondták nekik. Alig mentek pár métert, ezeket is 
lelőtték. Egyet itt is életben hagytak, hogy eltemesse a többieket, 
majd mikor ez is menekült volna, őt is legéppisztolyozták. 
Kérlek szépen Katyn-ben láttam a kivégezett lengyel tiszteket. 
Egyforma kötéllel volt a kezük hátra kötve. Sárga birgedli csiz-
májuk volt, arról lehetett őket megösmerni. Azt mondták, hogy a 
németek voltak, pedig Sztálin végeztette ki őket. Mikor a németek 
odaértek, már a pondró ette a hullájukat. /1940. március 5-én a 
szovjet csapatok lengyel katonatiszteket, rendőröket és civil hadi-
foglyokat végeztek ki a katyni erdőben, akik zömmel lengyel, és 
lengyel állampolgárságú zsidó, ukrán, grúz és belorusz értelmisé-
giek voltak. Az áldozatok száma megközelíti a 22 ezret./ Sztáling-
rádnál aztán megállítottak bennünket az oroszok és ellentámadás-
ba mentek át. Amikor átjöttek a Volgán, a sztalinorgona fényénél 
láttam, hogy a németek a kilőtt harckocsiból menekülő orosz ka-

tonákat halomra lődösték. Ekkor már büdös volt nekik a levegő. 
Bennünket is szabotáltak. Már nem volt szabad csak hetet lőni 
naponta. A visszavonuláskor mi magyarok is jöttünk, ahogy tud-
tunk, gyalog. Aki kapaszkodni akart a német kocsira, pedig még 
felfért volna, annak a kezére vágtak a géppisztoly tusával, hogy 
ne másszon fel. A háborúban nagyon keserves volt. Lett volna, de 
nem tudom miért nem adták oda a katonáknak a szalonnát. Mint 
egy ház, akkora csomó sózott szalonnák voltak elraktározva. Oszt 
ahogy vonultunk visszafele, velem együtt, volt akiknek sikerült, 
akinek nem, az meghalt. Azokat eltemettük, mindegy volt, mi-
lyen nemzetiséghez tartozott. No elég az ahhoz, hogy vonultunk 
visszafele, ezeket a tárolókat mind felgyújtották a németek, azért 
hogy az oroszok ne kaparintsák meg, ne legyen nekik mit enni. 
Égett a zsír, mi meg éheztünk az egész háborúban, ettük a fagyos 
káposztát, mert nem volt más. No osztán, így sikerült. A román, 
látod ott hagyta a frontot, Sztálingrádot. Átálltak a muszkákhoz, 
nem is bombázták őket. Az angol meg az amerikai annál inkább 
Magyarországot. Ott mentünk át, mikor Losoncot bombázták. A 
tűt meg lehetett látni éjszaka, olyan fénye volt. A sok magyar, 
kik jöttek haza a frontról meg bezárva. Mondom az egyik őrnek, 
miért nem nyitod ki, had menjenek. Az meg rám fogta a pisztolyt, 
tűnj el, mert agyonlőlek. Egy nyilas kölyök volt. Innen megindul-
tunk visszafelé egészen Németországig. Én Münchenig jutottam. 
Ott már angolok voltak meg amerikaiak. Azok igazi katonák vol-
tak, szép ruhában, felgyürkőzve, a dzsip kocsiban. Avótt a kutya, 
ahogy találkozott az angol az orosszal! Nyújtotta az orosz a kezit, 
nem fogott vele kezet az angol, nem ám. Ezt a két szememmel 
láttam. Itt nem kerültünk fogságba, nem voltunk foglyok, ekkor 
még nem. Elindultunk hazafele vagy tízezren. Két napja jöhet-
tünk, amikor orosz kézre kerültünk. Ezek szépségesen egy nagy 
laposra betereltek minket. Úgy ahogy mondom. No, akkor, ami 
csak volt nálunk, pisztoly, óra, ékszer, pénz, ilyesmi, mindent egy 
csomóba lehányattak velünk. Hohó, kellett a muszkának a pénz. 
Mert én így hívtam őket: muszka. No, osztán itt kezdődött nekem 
a fogság. És csak még ezután jött az igazi fekete leves.

Lejegyezte: Orosz János
(Folytatás a következő számban)
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A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program 
keretében nyert 47 070 000 Ft támogatásból le-
hetőség nyílik a Nagykállói Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium, valamint a Nagykállói 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
tanulói számára összesen 66 iskolai számító-
gép, tantermi csomag keretében 17 interaktív 
tábla-projektor-számítógép valamint a webalapú 
szolgáltatások kialakításához szükséges infrast-
ruktúra biztosítására. A technika fejlődésének 
köszönhetően várhatóan ebben az évben megje-
lenhetnek a tantermekben a tanulási folyamatot 
megkönnyítő informatikai eszközök. 
2008-ban már támogató döntésben részesült az 
„Eszközbeszerzés az interaktív oktatás beveze-
tése céljából Nagykállóban” című (TIOP-1. 1. 
1.-07/1-2008-0061) pályázat, melynek célja a 
bevont intézmények informatikai fejlesztése. A 
tervezett eszközbeszerzések eredetileg országos 
közbeszerzés keretében voltak meghirdetve, de 
2010-ben a kedvezményezettek kapták meg a 
lehetőséget, hogy a pályázat aktualizálását kö-
vetően véghez vigyék az eszközök beszerzését. 
Ezzel a nagyszerű lehetőséggel élt Nagykálló 
Város Önkormányzata, és ismét benyújtotta a 
pályázatát melynek sikeres elbírálását követően, 
megszereztük az eszközbeszerzés jogosultságát. 
A megvalósítás ideje: 2010. december 1. és 2011. 
június 30. közé eső időszak. 
A fejlesztés az oktatási intézmények számára 
egységes alapinformatikai kiépítést valósít meg, 

mely nélkülözhetetlen a kompetencia alapú ok-
tatás elterjesztéséhez. A tanórák az eszközök 
használatának segítségével látványosabbak, a 
tananyag befogadhatóbb az oktatás színvona-
la dinamikusan emelkedő lesz. Az informatikai 
fejlesztés a sokrétű felkészülés és a tanár-diák 
között megvalósuló, hatékony és gyors kommu-
nikálás lehetőségét biztosítja majd.
Igényként jelenik meg az oktatásban az infor-
máció gyors és hatékony visszakereshetősége, 
archív tartalmak fellelhetősége is. A jelentések, 
számonkérések, igazolások, pedagógiai progra-
mok halmaza számítógépek nélkül követhetet-
len és megvalósíthatatlan feladatok lennének. A 
programnak köszönhetően, magas szinten járul-
hatunk hozzá, az informatika világába született 
tanulók oktatási környezetének megteremtésé-
hez. A digitális napló, rendre szoktató, határidő-
ket betartó tanári adminisztrációt tesz lehetővé, 
az interaktív tábla egy olyan oktatási eszköz, ami 
számítógép és tábla is egyszerre, előnye, hogy a 
tanórák anyaga előre elkészíthető, újrafelhasz-
nálható, illetve sokkal több idő jut a diákokra.
Az egyenlő hozzáférés, egyenlő esélyeket biz-
tosít a városunkban tanuló valamennyi diák és 
tanár számára!

Haklik Marianna

Megkezdődött a városközpont fejlesztése 
Nagykállóban. 
Szabolcsi Péter műszaki előkészítő nyilatko-
zott a munkálatok kimeneteléről:
„A városi piac komplett kivitelezése megkezdő-
dött, az alépítményi munkák, így az alapozás már 
be is fejeződött.
Az új városháza építési területén folyamatban 
van a közműépítés, majd a térszín alatti parkoló 
kialakítása következik.
Az Óbester épületének felújítása is folyamatban 
van, a tetőhéjazat teljes cseréje a napokban el is 
készült.”
A Funkcióbővítő Városközpont Fejlesztés 
Nagykállóban című, 967 450 116 Ft Európai 
Uniós támogatási összegből megvalósuló pályá-
zat több beruházási elemet foglal magába.
A pályázat keretében épül az új Városháza, a 
Városi Piac, felújításra kerül az Óbester étterem 
épülete, valamint a Református Templom hom-
lokzata és tetőszerkezete.

Ide tartozik az új Városháza előtti parknak és kör-
nyezetének a kialakítása, az ehhez tartozó térszín 
alatti parkoló(mélygarázs), forgalomcsillapítás 
és járdaépítés, valamint a Református Templom 
környezetének rendezése.

Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármeste-
re nyilatkozta:
„Minden nagykállói lakos türelmét és kitartását 
kérjük a munkálatok befejezéséig.
Nagyon fontos, hogy tolerálni tudjuk az esetleges 
elkerítéseket és forgalomszabályozásokat.
Az építkezések zajjal, kosszal, kellemetlenségek-
kel járnak, de a kitartás meghozza a várt ered-
ményt, hiszen egy megújult, modern, élhetőbb 
városközpontot tudhatunk majd magunkénak.” 

„Nagykálló Város integrált, szociális jellegű 
városrehabilitációja” című, 553 686 259 Ft Eu-
rópai Uniós támogatással megvalósuló pályázat 
egyik eleme a Korányi úti Lakótelep parkjának 
és környezetének kialakítása.
A pályázat során kialakításra kerül egy játszó-
tér, 58 db parkoló, összekötő járdák, valamint 
zöldterület létesítése, fásítás.
A munkálatok elkezdődtek, a lakók már igény-
be vehetik az első járdákat.
A Korányi úti társasházak, a Híd Közösségi 
Ház és a Szociális Inkubátorház környezetének 
térrendezése egységesen kerül kialakításra, így 
a jövőben könnyedén körbesétálhatjuk ezeket 
a területeket.
Megkértem a választókerület képviselőjét, az 
egyik lakóépület közös képviselőjét, illetve a 
pályázat vezető tervezőjét, hogy néhány mon-
datban foglalja össze a munkálattal kapcsolatos 
gondolatait.

Béni Sándor Norbert, a körzet képviselője:
Milyen visszhangja volt a parkkal kapcsolatos 
beruházásnak a lakók véleménye alapján?
Mindenképpen pozitívan álltak a lakók a mun-
kálatokhoz, hiszen a park az ő érdekeiket szol-
gálja, közösségüket kovácsolja.
Örömmel beszéltek arról, hogy nem csak lakó-
házaik, hanem környezetük is megújul.
Nyilván vannak kisebb problémák, nézeteltéré-
sek, hisz egy ilyen mértékű beruházás számos 
kellemetlenséggel jár, de azon vagyunk, hogy 
ezeket azonnal vagy mihamarabb megoldjuk.
Milyen célt szolgál a beruházás?
Egy szépen, rendezetten kialakított park nagy 
szerepet játszik egy erősebb, összetartóbb kö-
zösség kialakításában.
A szomszédok, barátok, gyerekek több időt 
tölthetnek együtt, hiszen van egy komfortos 
közeg, ahol a programokat lebonyolíthatják.
Miért lényeges a lakótelep parkosítása, mi a je-
lentősége Nagykállóban?
Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a 
zöldövezetek kialakítására, parkok létesítésére, 
faültetésre.
2010-ben is számos beruházás történt, melynek 
lényeges vagy fő eleme a környezetvédelem és 
az egészséges életmód fontossága.
Habár a Lakótelep a főút mentén fekszik, annak 

ellenére egészséges levegőn játszhatnak majd a 
gyermekek, hiszen a növények gondoskodnak 
a friss oxigén termeléséről.

Majoros Istvánné Ilike, az „A” épület közös 
képviselője:
Nagyon örülünk, hogy egy szép parkunk is 
lesz, a már megújult lakóházaink körül.
Ezelőtt sárga homokkal volt feltöltve az épü-
letek közötti rész, ami a nyári viharok idején 
óriási sárral, kosszal járt. A takarítás, ablakpu-
colás már szinte lehetetlen volt.
A térköveknek és növényeknek köszönhetően 
remélem nyáron már nem okoz gondot a szél 
fútta rengetek homok.

Gibáné Guthy Judit, a projektvezető terve-
zője:
Amikor felkérte Önt az önkormányzat, hogy 
gondolta összeilleszteni a pályázat elemeit?
Az  építészeti  koncepció  megszületését  kö-
vetően  Krajnyák  Nóra tájépítész  kolléga-
nőnk  kertépítészeti  koncepciója  alapján  
dolgoztunk. Az  egymástól  viszonylag  távol  
eső  épületek  között  szabálytalan közterü-
letek  találhatóak.  Törekedtünk  arra,  hogy  
a  lakóépületektől távolabb  helyezzük  el  a  
gépkocsik  által  használt  területeket,  és  a 
lakóépületek  közvetlen  közelében  zöld  és 
pihenő  felületeket alakítottunk  ki. A  felújí-
tást  követően  várható  gyalogos  közlekedési 
irányok,  és  az  ezek  keresztezéséban  kiala-
kuló  találkozási  pontokat megjelölve  alakí-
tottuk  ki  a  közösségi  tereket,  jelöltül  ki  a 
csendesebb,  forgalommentes  zónában  a  ját-
szótereket,  a kereszteződésekben  a  pihenő,  
találkozási  pontokat.    A gépjárműközlekedési  
zónákat  a  gyalogos  zónák  csatlakozásaiban 
forgalomcsillapítással  láttuk  el.Ezt  követően  
kolléganőnk,  Bak Gabriella  készítette  el  a  
burkolatkiosztási  terveket.
Mi ezzel a célja?
A  csapatunk  törekedett  az  élhető  és  fenntart-
ható  lakókörnyezet biztosítására,  és  a  közcé-
lú  épületek  körül  várható  nagyobb  forgalom 
( gépjármű,  kerékpáros  és  gyalogos  egyaránt 
)  kiszolgálására,  és  a várható  használók  igé-
nyeinek  magas  fokú  kielégítésére.
Törekedtünk  a  különböző  igények  konfliktus-
mentes  használatának biztosítására (gépkocsit  
használók  és  gyalogosok,  kisgyermekesek  és 
csendre  vágyók,  pihenni,  zöldbe  vágyók  és  
gyorsan,  száraz lábbal célhoz  érni  akarók).

Reméljük a csapadékvíz a pincénkbe és a ker-
tünkbe már nem, hiszen jelenleg is folyamat-
ban van városunkban a „Belterületi bel- és csa-
padékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban” 
című pályázat keretein belül történő csapadék-
víz elvezető rendszerek kiépítésének munkála-
tai.
Az Európai Uniós, 299.925.062Ft összegű tá-
mogatással és az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával megvalósuló 
beruházás eredménye 11.249 folyóméter hosz-
szú, jelenleg meglévő, igen rossz állapotú csa-
padékvíz elvezető rendszer felújítása, illetve az 
eddigiekben ki nem épített rendszer megépí-
tése, amely főként a város belterületeit érinti, 
nagyobbrészt családi házas övezetben. 
Teremi István, a Teszovál Kft. ügyvezető igaz-
gatója beszámolt a beruházás kimeneteléről:

„Jelenleg Fintortagnál folynak a munkálatok, 
ennek a résznek a csapadékelvezető rendszere 
fog gondoskodni a Nagybalkányi út vízelveze-
téséről.
Körülbelül két hét múlva fejezzük be ezen a 
részen az építkezést.
Tavasszal a Mártírok úton folytatjuk a beru-
házást, 176 méter hosszúságú szakasz csapa-
dékvíz elvezető kiépítésével. Az útszakaszon 
átmenetileg forgalomkorlátozásra kerül sor, 
lámpás forgalomirányítással oldjuk meg a köz-
lekedés biztosítását. Kérem a nagykállói lako-
sokat türelemmel és toleranciával fogadják a 
munkálatok miatti korlátozásokat.
Szintén a tavaszi hónapokban kezdjük el a té-
len elkészült elvezetők utólagos javítási mun-
kálatait, hiszen a korai fagy miatt számos sza-
kaszon nem sikerült befejezni a kiépítést.
A beruházás több mint kilencven százaléka 
elkészült, ezúton köszönöm a lakosság fegyel-
mezett magatartását, segítőkészségét, a hátrale-
vő munkálatoknál a belvizek megakadályozá-
sának érdekében pedig kitartásukat kérem.

„Mi folyik itt!?”

Parkosítás a Korányi úti lakótelepen

Munkára fel!

Informatikai fejlesztés Nagykállóban
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1,Írd be a megfelelő magánhangzókat!

Miért foltos a leopárd?

V_l_m_k_r  n_gy_n r_g_n, a leopárdnak h_feh_r b_
nd_ja volt.
Irigyelték is az állatok érte. A l__p_rd _ znban m_
eg_s_n hordta az orrát szépsége miatt és n_m bar_tk_z_
tt s_nk_v_l, cs_k a t_zz_l. A leopárd mindig a t_zh_z 
járt, d_ mert igen m_ssz_ l_k_tt, egyszer m_gh_vt_  
m_g_h_z:

Mindig csak én jövök hozzád, te meg még azt sem tu-
dod, hogy én milyen szép házban lakom. Gyere el hol-
nap hozzám!
De n_m f_gsz f_ln_, ha _lm_gy_k?-kérdezte a t_z.
Nem én!-V_l_sz_lt_ a leopárd.
_kk_r  m_gl_t_g_tl_k, d_  ha egyszer elindultam, n_m  
t_d_k  m_g_lln_!
A t_z el is indult, hogy meglátogassa a barátját. Az út-
jába eső növényeket megperzselte, el:g_tt, l_ng_lt az 
egész erdő. Amikor a leopárd ezt meglátta, félve odaki-
áltotta, hogy jobb lenne, ha megállna, de a t_z már sem 
visszafordulni, sem megállni nem tudott.
Egyre közeledett, közeledett, mindent h_m_v_  ég_t_tt. 

A leopárd akkor ugrott ki a házából, amikor a t_z már 
nagyon közel járt és az _g_ fák, füvek m_gp_rzs_lt_k 
csodaszép bundáját.
Azóta foltos a leopárd és azóta f_l a t_zt_l.

2,Írd mellé az állatneveket!

TELFÁEN:
SARAFK:
SKÁLA:
ABZER:
GÜRE:
POÁDELR:
RÓGIGARÁS:
GEINEC:
NIFLED:
CSKEFE:

Ha van kedved velünk játszani, old meg a két feladatot 
és küld be a helyes megoldást!
Az első öt megfejtőt ajándékkal jutalmazzuk!

Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8. 
A borítékra írd rá: Nagykállói Hírmondó 

„Gyerekkuckó”

Felnőtteknek: 
Szakirodalom: 
Az érzelmek logikája / Mérő L. 
Közös ágyban, mégis széjjel / Paulina É. 
Teréz Anya : csodálatos történetek / Maasburg, L. 
Felnőtt húsleves : élet- és ételérzések / Csernus I.
Királygyilkosságok a magyar történelemből / Siró 
B. 
Környezetfejlesztés a kistérségekben / Gálosi-
Kovács B. 
3096 nap : a bántalmazás, megaláztatás 8 éve / 
Kampusch, N.
Kézikönyv önkormányzati képviselők részére : [a 
2010-2014-es ciklusra]
Álomszínészpár : történetek Ruttkai Éváról és 
Latinovits Zoltánról / Gábor J. 
Az én varázslatos kertem : 20 rátétmintás blokk ma-
darakkal és virágokkal / Goldsmith, B. 
Szépirodalom:
A felolvasó / Schink, B. 
Beavatkozás / Cook, R. 
Kékszeműfi ú / Harris, J. 
Vörös telihold / Harris, C.
Egy batyu humor / Nemes R. 
Gyöngyöző cián / Christie, A.
A muránói üvegfúvó / Fiorato, M. 
A Barackvirág Pavilon titka / Yip, M. 
Csavargásra ítélve : lecsúszásom története / Illés Gy. 
A madarak elhallgatnak ; A férfi  : két regény / Pa-
lotai B. 

Gyerekeknek: 
Szakirodalom: 
A kicsi dió és más mesék 
Rovarok és pókok / Telegdi Á. 
Őserdő mélyén / Osborne, M. P.
Kaland  a Holdon / Osborne, M. P. 
Nindzsák éjszakája / Osborne, M. P. 
Képeskönyv gyermekeknek / Bartók B. 
Navigátor : kortárs gyerekirodalmi lexikon
A kardfogú tigris birodalma / Osborne, M. P. 
A századforduló és az első világháború / Morris, 
N. 
 Magyar írók, költők a gyermekirodalomban : ké-
pes ismeretterjesztés gyerekeknek 
Szépirodalom:
Mézcsorgató / Gazdag E. 
Kezdőrúgás / Garlando, L. 
Márti kertészkedik / Delahaye, G. 
Bori orvoshoz megy ; Bori sütni tanul / Schneider, 
L. 
Le a pasikkal! : avagy velem nem stimmel vala-
mi? / Sohonyai E. 
Medve horkol ; Medve ébren marad ; Medve enne 
még / Wilson, K. 
Tavasztól télig : gyerekversek óvodásoknak és 
óvónőknek / Mentovics É. 
A találkozás ; Zavaros viszonyok (Borz úr és 
Róka asszony sorozat) / Luciani, B. 
Szeretlek, mama ; Szeretlek, papa ; Szeretlek, 
nagymama ; Szeretlek, nagypapa / Harker, J.

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár januári könyvajánlója

Gyerekkuckó

Ezúton értesítünk minden hor-
gászt, hogy a 2010. évi fogási nap-
lót 2011. január 20-áig kell leadni, 
amit megtehet Vágó Ádámnál a 
Horgászboltban, a Sportcsarnok-
kal szemben. 

Az új engedélyeket, állami jegyet, te-
rületi engedélyt is itt lehet váltani.
Az árak az alábbiak (maradtak a 
2010-es árak):
- Állami jegy:  4.270,- Ft
- Éves területi engedély (Vadkert 
Tápcsatorna Felnőtt): 22.000,- Ft
- Éves területi engedély (Vadkert 
Tápcsatorna Ifjúsági): 11.000,- Ft

- Éves területi engedély (Vadkert 
Tápcsatorna Gyerek): 5.000,- Ft.
A Sporthorgász Egyesület alábbi el-
érthetőségei:
Gura Mihály elnök: 06-30/647-4503
Vágó Ádám titkár: 06-30/244-9618
Marinka István halőr: 06-20-285-
8095.
A horgászattal kapcsolatos aktuális 
információkról értesülhet a www.
horgaszegyesulet.nagykallo.hu hon-
lapon, ami még fejlesztés alatt van, 
ezért kérünk minden Horgászt bár-
milyen ötlete, fényképe van küldje 
el a nkhorgaszegyesulet@gmail.com 
e-mail címre.

Horgászok � gyelem!

A Kállai Lakodalmas Egyesület 
2004-ben alakult, 2007 óta egyesü-
let formájában működik.

Az egyesület feladata, hogy felele-
venítsék Nagykálló hagyományait, 
megőrizzék és átadják az utókor szá-
mára. A csoport a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség tagja.
Már számos alkalommal öregbítették 
Nagykálló hírnevét, nemcsak hazánk 
tájain, hanem határainkon túl is.
„Csigacsináló” című koreográfi ájuk 
kiválóan minősült, valamint a Kállai 
Hagyományőrző Lakodalmas műso-
rukkal is minősültek. 

A negyven tagú egyesület három ge-
nerációt tart össze.
Fenntartását kizárólag tagdíjakból és 
esetleges támogatásokból fi nanszí-
rozza.
A táncosokat az autentikus magyar 
népzene, a Nagykállói Hagyomá-
nyok szeretete, élővé tétele kovácsol-
ta össze.
Kérjük, személyi jövedelemadója 
1%-ával támogassa a Kállai Lakodal-
mas Egyesületet a következő adószá-
mon: 18817650-1-15
Segítségét és támogatását előre is kö-
szönjük!

Klániczáné Erdőhegyi Karolina

2010 jó év volt a muzeális előre-
lépések szempontjából városunk 
életében. Muzeális gyűjteménye 
egyre több településnek van, kis 
falvak „faluházat”, „tájházat” 
rendeznek be, amint lehetőség és 
igény adódik rá. 

Nagykállónak van múltja, szellemi-
sége, s lassan formálódik a lakos-
ság igénye is a közös múlt tárgyi, 
írott és képi anyagának összegyűj-
tésére, megóvására, megőrzésére 
és megmutatására.  Gyarapszik a 
vissza-visszatérő múzeumlátoga-
tók rétege is.
21 éve városlakók lettünk, s a vá-
rosi lét más életformát teremt, ha 
ezt mi magunk nem is mindig él-
jük meg tudatosan. Mennyi min-
den változott amióta visszaszorult 
az állattartás! Az egykor kopár 
udvaron füvet nyírunk , csökkent 
a   por, nincs trágyaszag, és légy-
invázió, a régebben fontos napi 
munkaeszközök  mára beköltöztek 
a Muzeumba! Gyarapodnak szépen 
az adományok, 2010-ben 32 ado-
mányozótól érkezett több-kevesebb 
tárgy, kép,írat.
Annak köszönhetően, hogy négy 
fi atal munkatárs kapcsolódott be 
a munkába megtörténhetett vala-
mennyi eddig átvett tárgy állagvé-
delme, és leltározása elektronikus 
úton, és voltak 2010-ben is önkén-
tes segítőink.
Februárban volt iker-találkozó, 
június 1.-én megnyílt a Tanoda 

épületében az Iskolatörténeti kiál-
lítás, szeptemberben a Kulturális 
Örökségnapokon  a 300 éves Re-
formátus templomba hívtuk az ér-
deklődőket, akikkel a toronyból is 
megnézhettük a várost. November-
ben a régi és friss fotókat tettünk 
egymás mellé egy kiállítás erejéig, 
majd bemutattuk, hogyan látják a 
gyerekek napjaink változásait. De-
cemberben egy hétig újra volt csi-
gacsináló is.
Tovább folyt a várostörténeti kuta-
tómunka. Figyelmünk a tervezett 
nagy építkezések helyére irányult, 
Sikerült bővíteni az orvostörténeti 
anyagot: feltárni a Dachauban hős-
ként tisztelt nagykállói születésű, 
és itt élt Dr. Vadász Ernő életútját. 
Élő kapcsolat alakult ki a Korányi 
család kortárs tagjaival, a városköz-
pontban született, jelenleg Svédor-
szágban élő Dr. Barna Györggyel, 
és a Tanoda épületében született 
jeles genetikussal Dr. Szabad Já-

nos professzor úrral. 2010-ben is 
kitűnő partnerkapcsolatban álltunk 
az óvodákkal, iskolákkal. A Kállói 
Napok idején emlékezetesen jóízű 
csapatmunkával megvalósult a tel-
jes felső tagozat helytörténeti aka-
dályversenye, és mindkét tagozat 
vetélkedője.
Munkánk szakmai elismerését Dr. 
Kedves Gyula, a Hadtörténeti Mú-
zeum igazgatója fogalmazta ven-
dégkönyvünkbe múzeumi szakfel-
ügyeleti látogatása keretében.
Megújult a Szilágyi ház épülete.  
Fala újra épen, porcelán fehérséggel 
hívogat. Reményeink szerint idén a 
Korányi-ház felújítása is megtörté-
nik, és sor kerül a régészeti emléke-
ink itthoni bemutatására.  Az min-
denesetre örömteli eredmény, hogy 
2010-ben –minden eddigi évnél 
több - 3027 látogatónk volt .
Idén újra várjuk az érdeklődő láto-
gatókat!

Harsányi Gézáné

Mire jutott a kállói múzeumügy 
2010-ben?

Tisztelt nagykállóiak!

Kedves könyvbarátok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy Interne-
tes katalógusunk honlapunkról elér-
hető. www.nagykallo.hu,  majd kat-
tintás a könyvtárikonra.
Adatbázisunkban ellenőrizhetik köl-
csönzéseiket, kereshetnek adatbázi-
sunkban.

További szolgáltatásbővítéseink: elő-
jegyzés kötés,  online kommunikáció 
a könyvtárosokkal.

FELHÍVÁS! 
Kedves városlakók!

A Ratkó József Városi Könyvtár 
könyvgyűjtést szervez karitatív cél-

ból! Kérjük Önöket, ha van olyan 
hagyatékból származó, helyhiány 
miatt, vagy egyéb okból feleslegessé 
vált könyve, amit szívesen felajánla-
na rászorulóknak, kérjük juttassa el 
intézményünknek. 
Adományát ezúton köszönjük!

GGG óóó
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Sólyom Frigyes
Babosi János
Tanyik György
Hajnal Gézáné
Uri Sándor
Dengi János
Makai Zsigmondné

ELHUNYTAK – 2010. december

 Ingatlan
Nagykálló, Bátori úton 100 
nm-es családi ház, parkosított 
telken, kétállásos garázzsal, 
kondenzációs kazánnal eladó.
Irányár: 9 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykálló, Bocskai úton 
100 nm-es, 3 szobás, kettős 
fűtésrendszerű, műanyag 
nyílászárós családi ház eladó. 
Irányár: 12 M Ft. Telefon: 06-
30/457-3045
Nagykálló, Ősz u. 1. sz. alatt 
közművesített építési telek 50 
m3 sóderrel eladó. Telefon: 
06-30/648-5208
Nyíregyháza, Május 1. téren 
36 nm-es szép állapotban 
lévő lakás eladó. Irányár: 6,2 
M Ft. Telefon: 06-20/518-6954
Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 3422 
m2-es zártkerti ingatlan eladó. 
Fúrt kút, villany van. Tel:06-
20/985-0227
Nagykálló, Hársfa u. 10. 
alatt, 800 nöl (2901 m2), 24 
m széles építési telek eladó. 
Minden közmű a telek előtt. 
ár: 2 M Ft tel.: 30/424-07-84

Adás-vétel
Törzskönyvezett szü-

A P R Ó H I R D E T É S
lőktől származó tricolor 
beagle kiskutyák-oltva, 
féregtelenítve-eladók, 
előjegyezhetők. Telefon: 06-
20/804-6100
Bükk hasított méteres, kugli-
zott és kalodás tűzifa eladó: 
telefon: 06-30/935-6345

Szolgáltatás
Általános iskolások 
korrepetálását magyarból, 
felkészítést a másnapi órákra, 
valamint középiskolai felvéte-
lire való előkészítést vállalok! 
Tel: 06-70/386 5293
Ruha javítást 
vállalok(cipzárcsere, aljazás, 
alakítás…stb.)Rövid határidő-
vel! Érd.:06-20-536-1981
Heverők, franciaágyak, fote-
lek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását, egyedi puffok 
gyártását, rövid határidővel 
vállalok. 
Tel.:06-20/39-63-561.

GRATULÁLUNK a házasságot kötött pároknak:

Toka Judit-Vass István Zoltán
Lendvai Nikoletta-Blanár István
Macsu Judit-Antal Sándor
Kígyósi Enikő Anna-Kormos László

Nagykálló, Bercsényi u. 6.


