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Talán ez a legjobb kifejezés, amelylyel a puzzle-t jellemezhetnénk. De
ki az, akinek akkora türelme van,
hogy akár egy több ezer darabból
álló kirakót is összerakjon?

Somogyiné Viroszt Máriának nemcsak
türelme, hanem kitartása is példamutató.
Január 17-én, 17 órától került megrendezésre puzzle kiállítása, amellyel számos remekművét megmutatta a képek
„életre keltője”.
A képeken megelevenedtek a teljesség
igénye nélkül San Francisco, Ausztria,
Hollandia, Velence, Izrael és a misztikus India tájai és csodái egyaránt. A
műkedvelők világhírű festők képeinek
másolatait is megcsodálhatták.
A megnyitó jó hangulatban telt el, a
fellépő Korányi Frigyes Gimnázium
drámás diákjainak köszönhetően.
Az ünnepi köszöntő szavakat
Klániczáné Erdőhegyi Karolina mondta, hiszen jó barátság fűzi a kiállító
Viroszt Máriához.
Somogyiné Viroszt Mária:
Az első kirakót Nyíregyházán a Szalag utcai ABC-ben láttam meg. A képen egy hortobágyi csikós volt látható. Egyszínű világoskék háttere volt,
barna ló, ostorát lobogtató csikós.
Megvettem és megpróbáltam kirakni, 1000db-os volt. Azt sem tudtam,
hogy kezdjek hozzá. Három hónapba
telt, amíg kiraktam. A ﬁamnak nagyon
megtetszett, megvette ugyanazt, azt is
kiraktam, már jóval gyorsabban. Azóta
több mint 1000 doboz kirakót raktam
ki. A legnagyobb 3000 db-os volt, azért
nem tudok nagyobbakat kirakni, mert
nincs elég helyem a lakásban. Sajnos
nagyon drága játék, a nyugdíjamból
áldozok a szenvedélyemre.
Amikor még Nyíregyházán laktunk
megkeresett a Kelet-Magyarország
szerkesztősége, hogy csinálnának
velem egy interjút. Szerettem volna

bekerülni a Guinness rekordok könyvébe.
Le is beszélték Angliával, felvették velük a kapcsolatot és írtak nekik levelet
a rekordkísérleti szándékomról. Kiderült, hogy sajnos ez nem lehetséges,
mert én a gyorsaságommal szerettem
volna versenyezni, vagy valaki mással, aki szintén puzzle-ozik. De ilyen
rekord nincs, csak a világ legnagyobb
puzzle rekordja, ami jelenleg 1.076.820
darabból áll és tizenöt-ezren rakták ki.
Amikor nekifogok egy kirakónak, először szín szerint szétválogatom az apró
darabokat, aztán kirakom a széleit és
utána illesztem be a többi darabot. A
tájképeket, panorámaképeket szeretem
a legjobban kirakni. A férjem készíti
el a kereteket, miután ráragasztottam
kartonpapírra a darabkákat. Festményeket is raktam, a Mona Lisát is többek között. De az a kép egyáltalán nem
volt szép, nagy fehér kontúrok voltak
rajta körbe, nekem nem tetszett, de egy
hölgy nagyon szerette volna ha elkészítem, az édesanyjának akarta ajándékozni. A végén olyan sokáig kérlelt,
hogy csak kiraktam neki a képet. A
férjem bekeretezte, letette a konyhába,
s ahogy éjszaka mentem ki inni egy
pohár vizet, akkor látom, hogy a kép
világít, foszforeszkál. Azért volt olyan

Közkincs Kerekasztal

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Közkincs
Kerekasztal tagja 2011. január 31-én
tartották összejövetelüket Újfehértón,
a Zsindelyes Házba.
A részt vevő tagokat és vendégeket
Nagy Sándor, Újfehértó polgármestere köszöntötte, majd Juhász Zoltán, a
Kistérségi Társulás elnöke is szólt a
megjelentekhez:
„ Nagyon fontos, hogy összefogva
próbáljunk mindenki számára hasznosítható lehetőségeket és segítséget
nyújtani. A kultúra és a hagyományok
ápolása komoly hangsúlyt kell, hogy
kapjon, nemcsak egy-egy települé-

sen, hanem az egész kistérségben is.
Kerekasztalunk egyik célja, hogy a
történelmi egyházakkal karöltve kibővüljenek az együttműködési és pályázati lehetőségeink.”
A köszöntők után Kocsis Fülöp, görög katolikus püspök úr osztotta meg
gondolatait az egyház és a kultúra öszszekapcsolódásáról, és annak fontosságáról.
A tárgyalások alatt lehetőség nyílt ötletekkel, hozzászólásokkal segíteni a
közös munkát és összefogást.
A Közkincs Kerekasztal minden hónapban, a Kistérség valamelyik településén, rendszeresen fog ülésezni.

széles, fehér kontúrja, és azért volt
olyan csúnya.
A legtöbb képet elajándékoztam, a legkedvesebb puzzle az, amelyiket Budapestről kaptam, és a saját unokáimat
ábrázolja.
Sajnos tíz évvel ezelőtt családi okok
miatt nagyon súlyos pánikbeteg lettem.
Eleinte keresztrejtvényekkel próbálkoztam, azzal ütöttem el az időt, úgy
gondoltam, ha azokat sikerül megoldanom, azzal magamnak bizonyítok.
Az orvosom is mondta, hogy értsem
meg, nem az agyammal van a baj, hanem a lelkemmel. Azt pedig csak én
tudom meggyógyítani, csak én tudok
segíteni magamon. A puzzle jelentette számomra a felépülést és a gyógyulást.
A szomszédjaimnak is rengeteget adtam, adományoztam Nagyhalászba,
szerveztek kiállítást, amelyre először
2009-ben került sor.
Nagyon hálás vagyok, hogy „egymásra találtunk” a puzzle-éval, mert megtanított türelmesnek lenni, lekötni a
rossz gondolataimat, újra megtalálni
önmagam.
Gyönyörködöm a szépségében, és közben elkalandozok azokra a helyekre,
amelyeket a képek elevenítenek meg
számomra.

MEGHÍVÓ
A Nagykállói Sport Egyesület
fennállásának 90. évfordulója
alkalmából tisztelettel és
szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt a Súlyemelő Területi
Minősítő Verseny,
Megyei Diákolimpia,
Szondy György Emlékversenyre.
Ideje: 2011. március 5.
(szombat)
Helye: Nagykálló Városi
Sportcsarnok

Ma van az a nap,…

...amikor megünnepeljük a lehetőségeket, és nekivágunk saját
kalandjainknak.

Ez a nap, a szalagavató napja, amelyet
február 4-én délután a Kállay Rudolf
Szakiskola is megünnepelt az iskola
aulájában.
Négy osztály diákjainak tűzték fel
a végzősöknek járó kék szalagot, az
alábbi szakokon:
bádogos, kőműves, pincér, ápolási aszszisztens és szociális gondozó és ápoló
osztály.
Csipkés Daniella 12. osztályos, ápolási asszisztens szakos diák:
A családban sok ápoló volt, azért választottam ezt a szakmát.
A négy év során tanáraink sok mindenben segítettek, vezettek minket a
munkához vezető rögös úton.
Szeretek ide járni, nagyon sok iskolai
program volt, amely összekovácsolta
a közösséget. Örömmel emlékezem
vissza a kirándulásokra, iskolai farsangokra, melyeken életre szóló barátságok köttettek.
Legkedvesebb élményem, amikor először mentünk Nyírbátorba a kórházba
gyakorlatra, a kisebb feladatokat ránk
bízták, így például az inzulin beadását,
kisebb sebek bekötését, fürdetést, etetést. Szerettem a betegekkel foglalkozni, velük beszélgetni, segíteni rajtuk.
Mit tanácsolnál azoknak, akik szintén ezt a pályát szeretnék választani?
Feledhetetlen élmény másokon segíteni, nehéz pálya, hiszen nemcsak
pozitív, hanem sajnos negatív élethelyzetekkel is találkozhatunk. De
mindenképpen megéri vállalni a nehézségeket, mert egy hálás mosolynál
nincs kedvesebb és örömtelibb dolog.
A szalagavatón éreztem először, hogy
a tanulás és a kitartás meghozta gyümölcsét, a tanáraink szakmai és emberi segítsége, valamint szüleink mentális és anyagi támogatása nem volt
hiábavaló.
Köszönjük nekik, hogy idáig is eljuthattunk!

Az ünnepségen a végzősök háromféle táncot mutattak be. Láthattunk
szalsza-mixet, kánkánt, sőt még
Michael Jackson zenéjére elkészített
koreográﬁát is.
Osztályfőnökök:
Ferencz Katalin ( 12. A/Sz.)
Tóth Tamás (13. P)
Balogh Imre (12. B.)
Papp Istvánné (13. K.)
Balogh Imre, az épület- és építménybádogos szakosok osztályfőnöke:
Kezd a végéhez érni a hosszú út, amelyen négy, vagy öt évvel ezelőtt elindultak diákjaink.
Az egyik legkedvesebb élményem,
amikor kimentünk Nagykállóba egy
nénihez és gyakorlat gyanánt kicseréltük neki a csatornát. Akkor nagyon
büszke voltam rájuk, hogy az elviekben megszerzett tudást a gyakorlatban
is képesek alkalmazni.
A gyerekek is nagyon boldogok voltak, mivel az idős néni nagyon hálás
volt az elvégzett munkáért.
A bádogosoké olyan szakma, amivel
majd a későbbiekben is fognak boldogulni. Ha a szorgalom megmarad, illetve a munkához való megfelelő hozzáállásuk, akár egy családot is képesek
lesznek eltartani. Lehet rá alapozni a
jövőjüket, keresett szakma.
A Kállay Rudolf Szakiskola tanulói
havonta ösztöndíjban részesülnek a
kőműves, az ápolási asszisztens és a
szociális gondozó és ápoló szakmán,
régiós döntés alapján 10 ezertől 30
ezer Ft összegig.
Szerencsés helyzetben van az intézmény, mert a pályázatainak és támogatóinak köszönhetően minden tárgyi
feltétel rendelkezésükre áll a gyakorlati képzésekhez, szakoktatóik is jól
felkészült szakemberek.
A jövőben újabb szakmákat kívánnak
beléptetni a hiányszakmák köréből.
(például pék, mezg. gépszerelő és
gépjavító, gerontológiai, pszichiátriai,
szenvedélybeteg szakgondozók, autószerelő, magasépítési technikus szakmákat)

Fotó: Pacsuta Éva

Mozaikból összerakható
türelemjáték

Köszönet az adományokért

A család nevében is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a
nagybalkányi úti tragikus balesetben
elhunyt Som Jánosné és Som Adrienn temetéséhez adományaikkal hozzájárultak.
Ez a szörnyű eset úgy gondolom az
egész várost megrázta. Nagyon remélem, intő példa lesz mindazok számára, akik eddig megkockáztatták, hogy
akár egy pohár ital elfogyasztása után

is gépkocsiba ültek, s veszélyeztették
mások életét.
Nem hiszem, hogy vigaszt lehetne
nyújtani a gyászoló családnak, de kérem, amennyiben tehetik, az alábbi
számlaszámra beﬁzetett támogatással
segítsék továbbra is a hátramaradott
hozzátartozókat.
OTP: 11 773 449-01046854, Som
János
Oroszné dr. Nagy Matild

ELSŐSORBAN, RECEPTTÁR

A Magyar Kultúra napja nem
tartozik a hivatalos, piros betűs
ünnepek közé, de már hosszú évek
óta egyre eredményesebben hívja
fel a ﬁgyelmet azokra a tárgyi és
szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A Magyar Kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük minden év január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb ﬁgyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk
a múltat idéző értékeinket.
Nagykálló városa 2005 óta a
„Nagykálló Város Kultúrájáért díj”
átadásával emlékezik meg erről a
napról.
A Képviselő-testület 2011-ben ezt a
díjat Torma Lászlónénak ítélte oda.
A díjazott 1948. július 7-én született
Nagykállóban, édesanyja Erdei Mária, édesapja Szabó Sándor.
Általános
iskolai
tanulmányait
Nagykállóban végezte, majd a szakképző iskolát Nyíregyházán, ahol
cipőkészítői és boltvezetői szakmát
szerzett.
Boldog házasságban él férjével, Torma Lászlóval, és ebből a nagyszerű
házasságból született egy ﬁú gyermekük, aki szintén megajándékozta
őket egy ﬁú unokával.
A Hagyományőrző Kállai Kettős
Néptáncegyesület oszlopos tagja, s
csoportjuk számára fontos, hogy a zene
és a tánc szeretetét átadják másoknak
is, kortól és nemtől függetlenül.
Hogy jött a tánc szeretete, mióta
tart ez a szenvedély?

Fél évszázados szerelem

Az édesapámnak köszönhetem, aki
már tizennyolc éves korában táncolt, sokszor elvitt magával a fellépéseire, majd egy kis idő elteltével
már én is a színpadon álltam a fellépők sorai között. Nagykállóban
tanította a táncot, és annak idején
megjelent egy könyv, az Ezerszínű
Magyarország, amit a Magyar Televízió készített el és még Amerikába
is eljutott.
Én 7 éves voltam, a testvérem 8,
amikor eljöttek hozzánk, minket
úgy írtak a könyvbe, hogy „A hatesztendős Emike és a hét esztendős
Marika, zümmögnek, topognak vékony kis hangjukkal.” Ez szó szerint
így volt leírva a könyvben, már akkor elkezdtem tanulni a táncokat.
Mivel, hogy apukám tanította a táncot, nekünk kötelező volt minden
próbán jelen lenni.
Mindig azt mondta, hogy ha ti nem
vagytok ott, akkor mástól hogy várjam el, hogy eljöjjön, így hát szépen
jártunk az alkalmakra.
Amikor megismerkedtem a férjemmel, sokáig járt hozzánk udvarolni,

Köszönet

Magam és a képzésben részt vett
társaim nevében szeretnénk megköszönni a Kállfo Jóléti Szolgálat
Alapítványának, elsősorban Szabó
Józsefné Évike ügyvezető Asszonynak, hogy nyertes pályázatuknak
köszönhetően esélyt kaptunk a tanulásra. Lehetőség nyílt arra, hogy a
számítógép működését elsajátítsuk,
valamint elsősegély nyújtási ismeretekre is szert tettünk, sőt angolul is
tanulhattunk. Minden új ismeretnek,
tudásnak nagyon örülünk, hiszen a
későbbiekben mindent használni tudunk, akár a munkahelyünkön, akár
a saját otthoni életünkben is.
Mi szerencsésnek érezzük magunkat,
hogy értesültünk erről a lehetőségről,
hiszen ma már kevés olyan képzés

Havi
Góbéságok
Két székely fát vág az erdőben. Azt
mondja az egyik:
- Te, tudod-e, mi az a vagánykodás?
– Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és az

van, ahol nem kell semmit ﬁzetni, és
ilyen kedvező feltételek (például: jó
időbeosztás, barátságos helyszín, nem
kellett vizsgázni, stb.) mellett tanulhattunk. Itt kell megemlítenünk az adott
témákban nagyon képzett, nagyszerű
tanárainkat, oktatóinkat, akik szívvellélekkel adták át a tudásukat. Köszönjük Zihné Horváth Éva tanulásszervező munkáját is, aki folyamatosan
kísérte a haladásunkat, segített, ha nehézség adódott. A résztvevők nevében
még egyszer köszönjük a lehetőséget!
Kívánunk ügyvezető Asszonynak és
munkatársainak jó egészséget, munkájukban további sikereket!
Tóth Józsefné
az alapfokú számítógép-kezelő és
angol nyelvi képzés résztvevője
utolsó pillanatban ugrik el a leeső fejsze
alól.
– Na látod, ez a vagánykodás.
A másik székelynek megtetszik a dolog,
így másnap a ﬁával megy ki az erdőre,
gondolja megmutatja, mit tanult.
– Fiam, tudod-e mi az a vagánykodás?
– Nem tudom.
A ﬁckó feldobja a baltát, alááll, majd
amikor el kellene ugrani megbotlik, és
agyonüti a balta.
A ﬁú egyedül megy haza. Otthon az anyja:
- Apád hol van?
– Még kinn vagánykodik az erdőben.

csak egy probléma volt vele, hogy
ő egyáltalán nem tudott táncolni.
De ez nem sokáig tartott, ugyanis
én elkezdtem otthon tanítani. Olyan
ügyes lett, hogy amikor Vásárhelyi
Laci bácsi járt le tanítani Budapestről, az én férjemet választotta ki
szólótáncosnak.
Azt szerettem benne, hogy az én
férjem mindig tiszta volt, mert akkoriban mindenki munkás ruhában,
koszosan jött táncolni, és a fehér
blúzomon mind az öt ujja meglátszott a többi táncosﬁúnak. A mai
napig együtt táncolunk.
Hogyan tudta ilyen sokáig fenntartani a hagyományőrzést?
Az én apukám azt mondta: „gyermekem, ha én egyszer meghalok, ezt a
hagyományt ne hagyjátok kihalni
Nagykállóban.”
Elmesélte, hogy a Kállai Kettős annak idején a Megyeháza pincéjében,
a börtönben alakult ki.
Szegek álltak kifele a padlóból, s úgy
táncolt rajta Geszten Jóska és a mátkája.

F E L H Í V ÁS
NAGYKÁLLÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
értékesítés útján történő
hasznosításra meghirdeti
tulajdonában lévő
Kossuth út 13. sz. alatti
1. emelet 2. ajtó szám alatti
28 m2 nagyságú lakást és a
hozzá tartozó pince
helyiséget
Pályázni a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Irodájában 1.000.- Ft+
Áfa díj ellenében beszerezhető
részletes pályázati felhívást tartalmazó pályázati csomag megvásárlásával kezdeményezhető.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy a
megajánlható minimum vételár
összege:

2.900.000.- Ft+Áfa
A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő – testület a soron
következő rendes ülésén dönt.
További információk: a Polgármesteri Hivatal (4320. Nagykálló,
Somogyi B. út 5-7) Gazdasági
Irodájában. Telefon: 42/263-101.

S hogy rá ne lépjen a szegekre, ezért
óvatosan lépkedtek, és így alakultak
ki ezek a szerelmi, ﬁnom, apró mozdulatok. Akkor szerettem bele a Kállai Kettősbe, s úgy vélem, ez a tánc
alkotja Nagykálló szívét és lelkét.
Torma Lászlóné elmesélt nekünk
néhány régi, kedves emléket:
Régen volt olyan, hogy mentünk fürdeni és akkoriban a férﬁak még ilyen
fekete glottgatyában fürödtek, nem
volt más fürdőruha. Annyira úszkáltak
a vízben, hogy leúszott róluk a fürdőgatya…
Amikor már indulni kellett volna a
busszal, akkor ott ült a vízbe, nem
mert kiszállni, mert nem volt rajta
gatya. Akkor az egyik táncos fogta,
levette a gatyát, beadta neki, felvette,
jött, nem csináltunk belőle problémát.
Ezzel a kis mókás történettel azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy egy
nagyon összetartó közösség vagyunk,
nemcsak táncostársai, hanem barátai
egymásnak.
Egy másik élményem, amikor 1962ben az énekórán vígan dicsekedtem a

Sztrapacska:

tanárnőnek, hogy édesapámat felhívta
Kodály Zoltán.
A Kállai Kettős Kórusművének akkor
zenésítette az első két versszakát, és
ehhez gyűjtött anyagokat.
Apukámnak el kellett járni a Kállai
Kettőst, úgy volt, hogy az egyes stúdióban apukám volt, a kettes stúdióban
pedig Latabár Kálmán. De ugye akkoriban nem volt televízió, nem tudta,
hogy hogy néz ki, nem ismerte fel. Jó
hangosan elkiáltotta magát, hogy „Ki
az a Latabár?”, s amikor húzta felfele
a csizmáját, odament hozzá Latabár,
és mondta neki, hogy „Én vagyok az
Sanyi bácsi”.
1932-ben pedig egy ﬁlmben is megmutathatta édesapám a tánctudását, az Ítél
a Balaton című ﬁlmben, Páger Antal és
Medgyesi Mária főszereplésével.
Akkoriban csak a megyeházán volt televízió, ott néztük édesapámat, ahogy
táncolt, és munkabérnek olyan nagy
pénzt kapott, hogy tudott volna belőle
venni egy üszőt.
Van a családban valaki, aki továbbviszi a hagyományokat, a tánc szeretetét?
Nagyon szeretünk táncolni, a mi családunkba mindenki táncolt, jómagam
már ötven éve.
Az unokám, a ﬁam is táncolnak, és remélem majd egyszer a dédunokám is
táncolni fog.
Nem lehet elmondani szavakkal és
pénzzel sem lehet kifejezni, hogy
mekkora élmény, amikor elismeréssel
tekintenek az emberre a színpadon,
akár a saját városában, akár más vidékeken.
Most, hogy kaptam ezt a kitüntetést, ez
nekem olyan jól esett, én olyan boldog
voltam, hogy elismerik a munkámat,
felﬁgyelnek Nagykállóban a tánc szeretetére, hagyományaink ápolására.
A tánc boldoggá tesz, gyógyír minden
lelki bajra, vigasz a nehéz időkben.

(pucóka, nyögvenyelő-csirásgaluska)

Somogyiné Viroszt Mária receptje

Tisztelt olvasók!
Van egy régi családi receptje, melyet szívesen megosztana másokkal?
Kérem, küldje el nekünk, hogy Nagykálló háziasszonyai változatosabb, újabb ételeket készíthessenek!
Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com
A borítékra írják rá: „Házi Receptem”

Hozzávalók:
0,5 kg burgonya; liszt; 1 tojás; só; zsír
Elkészítés:
A burgonyát lereszelünk, annyi lisztet teszünk hozzá, hogy nokedli keménységű
tésztát kapjunk, egy tojást és ízlés szerint sót teszünk bele.
A hozzávalókat összekavarjuk és lobogó vízbe szaggatjuk. Amikor megfőtt, hideg vízzel leöblítjük és forró zsírral leöntjük, majd sózzuk.
Ízesíthetjük túróval, juhtúróval, pirított savanyú káposztával, vagy hagymás
zsírral is.
Jó étvágyat!

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló város lapja – Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5–7.
Felelős szerkesztő: Kulcsár Annamária, e-mail: kulcsaranm0217@gmail.com
Nyomdai munkálatok: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. – Megjelenik: Nagykálló város területén, 3800 példányban.
Terjeszti: Inform Média Kft. – ISSN: 1216-1214
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KÖZÉLET, EGYHÁZAK

Máté 6, 28.29

Télbúcsúztató

„Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Salamon az ő királyi dicsőségében sem öltözött úgy mint ezek közül akármelyik.”
A parókia udvarát egy járda szeli ketté hoszszában, a járda mellett áll egy régi, téglából
épített épület. Régen tyúkólnak használták,
manapság inkább szerszám tárolására. Körülötte csipkebokor, mogyoró, lilaakác és
más cserjék és virágok találhatók. Az északkeleti sarkán az épületnek már február elején
kis lándzsák törnek elő a földből és ha a hó
olvadásnak indul, szinte az egész területet
beborítja a hóvirág. Két szalagszerű levél között ott láthatók a 10-15 cm-es szálon bókló
tejcseppek. Ha az idő enyhébb, kinyílnak,
kitárják a szirmukat, ha lehűl összezárják.
Hosszú ideig virágoznak. Egészen az enyhe tavaszi idő beköszöntéig. Nagyon kedvesek számomra ezek a virágok. A hosszú
decemberi-januári téli hónapokat követően
elsőként hirdetik a tél végének a közeledtét.
Utánuk jönnek majd krókuszok, ibolyák,
nárciszok végtelen sorban. Szavak nélkül
hirdetik, hogy Tél-tábornok vereségre áll. A
nappal növekszik, az éjszaka rövidül. A sok
fázó, energiaszámlákat aggodalmasan néze-

gető ember számára jól esik egy-egy hetes
átmeneti enyhülés. Ilyenkor eltakarodik a hó
a virágokról. Aztán jön még egy vagy akár
több rohama a télnek, de a hóvirág tudja, a
csata már eldőlt. A jövő a tavaszé, az életé.
Csodálatos számomra, hogy ez a virág
törékenysége ellenére a zord időjárás szeszélyeit kibírja. Talán fagyálló csörgedezik
leveleiben? Milyen egyszerű tiszta, szép és
elpusztíthatatlan, hiszen jövő februárig a
földben várja az újabb virágzást. Azt hirdeti,
mily csodálatosak Isten művei, minden alkotása. Számomra még azért is olyan kedves
ez a virág, mert édesanyám ültette oda őket,
több mint két évtizeddel ezelőtt. Nagyon
szerette a virágokat, még a krumplisorok
közé is jutott belőlük… Édesapám nem egyszer perelt emiatt, mondván:” Lehetetlen kapálni, hiszen minden kapavágás valamilyen
növényt ér. Így nem lehet termelni. Nem
szabad mindent egymás hegyére-hátára ültetni.” De édesanyámat nem lehetett eltántorítani és ahol szabad hely volt, oda virág
került. Volt is mindég virág a kertben kora
tavasztól késő őszig, a hóvirágtól a krizantémig, s amikor a hóvirágra nézek, mellette elhaladva, édesanyám jut az eszembe és ilyenkor néhány szál virágot viszek a sírjára.
Horváth György
Református lelkipásztor

Lelkipásztori Levél

A Család éve: 2011

Családok imája: – a családokért

Mennyei atyánk, hálát adunk neked az élet
és a család ajándékáért. Segítsd a házaspárokat, hogy a hitet és a hűséget megőrizzék és
az életet szeretetben szolgálják. Nyisd meg a
gyermekek és a ﬁatalok szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit
csírája, és növekedjenek emberségükben. A
házasság előtt állók pedig merjenek remélni
boldog házasságot, és tisztán megélt szere-

lemmel készüljenek arra. Fogadd el hálaadásukat a hűséges, az életre nyitott, örömteli házasságokért. Áraszd kegyelmedet és
áldásodat nemzetünk minden családjára,
különösen azokra, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Világosítsd meg a
közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell
tenniük a család és a haza javára.
Segítse családjainkat a Szent Család példája
és közbenjárása. Ámen.

A családnak üzen a Biblia!

A magyar katolikus egyház a 2011-es évet a
családok évének nevezte. Mit mond a Biblia
a mai családoknak?
Az evangélium tanúsága szerint Jézus földi életéből csak három év volt a nyilvános
müködése. Harminc évig rejtetten élt Názáretben.
Jézus hallgatásával felhívja a ﬁgyelmet arra
az igazságra, hogy az apa, anya és gyermekek szerető közössége nem más, mint a
Szentháromság földi mása.
Milyen a Szentcsalád élete? Szent József
ácsmester volt. De elvállalt minden famunkát. Jézus is segítette a munkáját. Ezért nevezték Jézust az ács ﬁának.
A Szentcsalád életében a munka mellett
mindig maradt idő az imádságra. Hiszen a
vallásos élet alapja a gyakori ima! Az izraeli
családokban a férﬁ, az apa volt a vallási élet
irányítója.
Feladata volt megtanítani a gyermeket az
imádságra. Az apa vezette a húsvéti ünnepet.
Különös szerepe volt a szombat megünneplésének.
Délelőtt a zsinagógába mentek közös is-

tentiszteletre. Itt felolvastak egy-egy részt
a Bibliából és ehhez fűztek magyarázatot.
Biztosan József is megtette ezt is, amit Jézus és Mária örömmel hallgattak. Mária és
József kiváltságos helyzetbe voltak, mert ha
Jézussal beszélgettek, akkor egyúttal Istennel beszélgettek.
Hiszen az imádság beszélgetés Istennel.
Egyszer egy híres francia hitszónoknak panaszkodott egy édesanya:
sokszor próbáltam ﬁammal Istenről beszélni, de nem sikerült.
Nem akar hallani róla. A püspök azt tanácsolta: asszonyom kevesebbet beszéljen
gyermekének Istenről és többet beszéljen Istennel gyermekéről/imádkozzon érte/! Mária ebben is példát adott minden keresztény
édesanyának.
Szent Ágoston így buzdít, neveljétek gyermekeiteket Istennek és akkor magatoknak
nevelitek. Így lehet a család a mai nyugtalan korban védelmezője és segítője a holnap
nemzedékének.
Dr. Soltész Mihály
görög katolikus parochus
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Ezzel szeretném kezdeni: híveink nevében
is megköszönöm azt a lehetőséget – amit
kértem és meg is kapjuk –, hogy a jövőben
rendszeresen írhatunk városi újságunkban
LELKIPÁSZTORI LEVÉL címmel.
Ebben az új lehetőségben köszöntöm mindazokat, akik olvasni fogják, illetve ebbe vezetésemmel bekapcsolódnak,- várom majd a
jelentkezőket.Családokban élő kedves hívek, kedves családok!
Tudjátok Magyarországon katolikus egyházunkban a 2011. év a CSALÁD ÉVE, határon belül és határon kívül élőknek, – mindenkié lehet.
Egyházunk Jézus, Mária és József közösségét családként tiszteli.
Szentcsalád: Megható és elgondolkodtató:
Isten, Jézus Krisztusban ember lett és családba született, megváltásunk itt kezdődött. 30
évet tölt családban, elfogadja az édesanyai
jóságot, az atyai tekintélyt és engedelmesen
felnevelkedik, végigjárja a testi és lelki fejlődésnek minden állomását. 12 éves korában
kifejezi: „Atyám dolgaiban kell lennem”.
Egyházunk azt kívánja: Minden család legyen CSALÁDEGYHÁZ!

Mit jelent ez? Azt, hogy legyen minden családban első az Isten! Jelenlétét a közös családi imával tudjuk biztosítani. Nem akarok
most itt az imádságról írni, sokkal inkább a
közös családi imára buzdítani és kérni.
Kellő időben megfelelő időt adni a közös
imának, így két megoldást szeretnék kérni:
1, Kezdjétek el a közös imát, nem baj ha még
nem alakult ki, próbáljátok megszervezni.
Erre alkalmas a mellékelt ima végzése, imakönyv használata, Biblia, hittankönyv olvasása, vagy egy közös gondolat kiemelése és
imádságos megbeszélése.
2, Ha már kialakult a közös ima, azt igényeteknek megfelelően folytassátok. Mivel kapcsolat van a családok élete és a családi ima
között, fogadjátok el valakinek a szép megállapítását: Ha együtt imádkoztok, együtt is
maradtok!
Szeretném kérni, ahol elkezdődik vagy folytatják a közös családi imát, mondjátok el nekem és a következőkben beszámolunk a szép
élményekről, erre várom a jelentkezőket. Az
imádság átformál, ha közösen imádkoztok,
együtt is maradtok.
Vitai László
római katolikus apát – plebános

Támogassa adójának 1%-ával a
Nagykállói Nőszövetséget!
A szövetség célja minden olyan oktatási, kulturális, szociális, egészség- és környezetvédelmi
programok, előadások szervezése, amelyekkel
hozzájárulhat a helyi nők és családok helyzetének
és közérzetének javításához.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója egy százalékának felajánlásával támogassa céljaink elérését. Köszönjük!
A Nagykállói Nőszövetség adószáma:
18814310-1-15

Adószámunk: 18811283-1-15
Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület
Kérjük támogassa adója 1%-ával a Nagykállói
Aranylábak Foci Egyesület keretein belül focizó
tehetséges gyerekeket.
Adójának 1%-ával hozzájárulhat a gyerekek sikeres fejlődéséhez.
Köszönjük mindazoknak, akik segítik tevékenységüket adójuk 1%-ának felajánlásával.
Adószámunk: 18819102-1-15
Kérjük támogassa adója 1%-ával a Nagykállói
Beteg Gyermekekért Alapítványt!

Kedves Asszonyom, Uram!
Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával
Ön a Kállai Kettős Közalapítvány célkitűzéseinek megvalósulását is támogathatja, nevezetesen:
– A Kállai Kettős Néptáncegyüttes működését
– A XXV. Kállai Kettős Néptáncfesztivál megrendezését
– Az iskolarendszerű néptáncoktatást…
A közalapítvány adószáma: 18793589-1-15
Köszönjük!
Az ARCADELT Művészeti Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik a 2009.évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ával, összesen 69.670 Ft-tal
támogatták egyesületünket.
Az egyesület a személyi jövedelemadó 1%-os
összegét 2010. évben az egyesület cél szerinti
tevékenységére, a Meglepetés Énekegyüttes CD
lemez kiadására fordítottuk.
Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával segítse
továbbra is egyesületünket!
Adószám: 18812026-1-15
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Mióta ünnepeljük a farsangot?

A farsangi jókedv, mulatság eredetileg pogány ünnep. A farsang lényege a tél temetése és a tavasz
eljövetelének ünneplése. Az álarcok, mint maszkok és a felvonulás sok helyen a gonosz, rontó
szellemek elriasztására, megtévesztésére szolgált,
és a termékenységet is biztosította.
A farsang hazája Olaszország, és valójában a déli
országokban igazán elterjedt ez az ünnep. A keresztény egyház évszázadokig üldözte a farsang
pogány szokásait, majd miután mégis fennmaradt, elismervén azt keresztény rítusokká alakította. A katolikus egyház ebben az időszakban a
kánai menyegzőről emlékezik meg. Ezzel is magyarázható, hogy a lakodalmak többségét farsang
idején tartották. Majd az egyház végül átengedte
ezt az időszakot a vidámságnak, az életörömnek,
szórakozásnak.

A farsanghoz fűződő rítusokat számtalan népszokás őrzi. Egyes helyeken napjainkig fennmaradtak a maskarás felvonulások. Ilyen hely
Mohács is, ahol minden évben megrendezik a
busójárást, ami napjainkra turista látványosság
lett.
Manapság Európában talán a leghíresebb a velencei karnevál, mely külföldről is nagyon sok látogatót vonz. Brazíliában Rio de Janeiro a karnevál
idejére a világ fővárosává válik.
A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi
fánk. Állítólag már II. Ramszesz, egyiptomi fáraó (Kr. e.: 1290 – 1224) sírjának domborművén
már látható, hogy két rabszolga csiga alakú süteményeket készít. Több vallás kultikus süteménye
között találunk fánkot.
A fánk európai elterjedésének történetéről egy

híres legenda él a köztudatban. Marie
Antoinette királyné egy farsangi álarcosbálról megszökött, és álöltözetében elvegyült a tömegben. A sétálás közben megéhezett a királyné,
így egy mézeskalácsos mestertől
vásárolt egy fánkot. A fánk rendkívül megízlett neki, ettől kezdve a
királyi lakomák kedvelt finomságává
vált.
Magyarországon a fánk a 19. században terjedt el széles körben. Hazánkban
a fánksütés szokása a Dunántúlról terjedt
el, és vált egyre több helyen szokássá, hogy a
vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangkor
édességként az asztalra kerülhessen ez a finom
nyalánkság.

Európai Uniós Farsang

Európai Uniós farsangot tartottak a Kállay Rudolf Szakiskolában.
Az osztályoknak valamely Európai Uniós tagország szokásait, legjellemzőbb tulajdonságait
kellett bemutatniuk.
Megismerhettük a francia borokat és édességeket, a görög Akropoliszt, a Holland tulipá-

nokat és fapapucsot, a finn télapót és a Pizzai
ferde tornyot is. A diákok feldíszítették a tantermeket az egyes nemzetek zászlóinak színeivel, valamint bemutatták az európai országok
népviseleteit is. A farsangi műsorokat az iskola tanáraiból álló zsűri értékelte, a díszítés és a
diákok által bemutatott előadások alapján.

Itt a farsang áll a bál…

„Dínom-dárom-dáridom, mostan áll a farsang!”

Nevelőmunkánk fontos része
az ünnepek sajátos hangulata,
a hozzá kötődő hagyományok,
szokások felelevenítése.
A farsang a tavasz kezdetének
ősi ünnepe, az emberek nagy
mulatsággal, karnevállal ünneplik. A jeles napok közül
a gyermekek számára is ez a
legkedveltebb.
Az idén is már hetekkel előtte izgalommal készültünk
rá:verseket, dalokat, játékokat tanultunk, farsangi
díszeket, álarcokat készítettünk.
Vidám hangulatot teremtettünk: a közösen elkészített díszekkel
díszítettük
a csoportszobákat,
az egész
óvodát.
Végre
eljött a
nap, itt a
farsang,
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kezdődik a mulatság! A beöltözés lázas izgalma után sorra
üdvözöltük a tündérré, mesehőssé, varázslóvá, méhecskévé, madárijesztővé… váló
gyerekeket. Hagyomány, hogy
a felnőttek is jelmezbe öltöznek. Az óvó nénik és dajka
nénik maskaráit nagy ováció
fogadta, mind sikert aratott.
Az integrációs pedagógiai rendszerünknek is egyik
alappillére a szülőkkel, civil
szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés. A

közös munkálkodás erősíti a
gyerek-szülő kapcsolat pozitív alakulását.
Az idei karneváli hangulatot
fokozta a szülők mese-előadása, és a Hagyományőrző
Kállai Kettős Néptánccsoport
táncosainak bemutatója, ami
után fergeteges közös tánc
következett.
Az egész napos farsang a mókázás és az önfeledt szórakozás jegyében telt.
Nagy Tamásné
intézményvezető

A Nagykállói Általános Iskola is megünnepelte a farsangi
mulatságot.
A gyerek a legkülönbözőbb maskarákban vonultak fel.
A részt vevő szülők, nagymamák, vendégek találkozhattak Ludas Matyival, Hófehérkével, hastáncosokkal, kalózokkal, bohócokkal, de akadt köztük Spongya Bob, Kis
hableány és vámpír is.
A legnépszerűbb jelmez idén a cowboy lány és a boszorkány volt.
A jelmezversenyen minden gyerek egyesével vonult fel
az őket értékelő háromtagú zsűri előtt.
A zsűri tagjai: Ács Lászlóné, a Ratkó József Városi
Könyvtár Igazgatója, Dubász Éva, az Általános iskola
Igazgatóhelyettese, valamint Oroszné Dr. Nagy Matild
alpolgármester asszony.
Külön díjazták évfolyam szerint a diákokat, megosztott
első, második és harmadik helyezések születtek. A legjobb jelmezek tulajdonosai ajándékokkal gazdagodtak.
Az osztályfőnökök is megmutatták kreativitásukat. Befőtt, cowboy és boszorkány jelmezben mulatoztak diákjaikkal.
A farsangi bált iskoladiszkó zárta.

A 8. nap társulata is megünnepelte a farsangot
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agrár, kultúra

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

Indul a kötelező E-monitoring
adatszolgáltatás!

Február 15-től egy hónap áll az agrártámogatást kapott gazdálkodók
rendelkezésére, hogy teljesítsék
adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Az adatszolgáltatás kiterjed minden
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és Halászati
Operatív Program (HOP) keretében
meghirdetett támogatási formára és
csak elektronikusan nyújtható be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (MVH).
Az E–monitoring benyújtása 38 ezer
gazdát érint és a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle
módon. Amennyiben a gazdálkodó
rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az
„Elektronikus ügyintézés” menüben
az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a
regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.
Az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, ám
fontos, hogy ebben az esetben a
meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell juttatni az
MVH illetékes kirendeltségére.
A meghatalmazás kitöltéséhez a
múlt évben használt jelszó érvényes,
amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette, a „G946” nyomtatványon,
személyesen vagy postai úton kérhet
újat. A nyomtatvány letölthető az
MVH honlapjáról is.
A monitoring adatszolgáltatásra
mindenki kötelezett, aki 2007 óta
valamely az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásra vonatkozóan jogerős határozattal rendelkezik
2010. év végén. Továbbá adatszolgáltatási kötelezettséggel járnak a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében finanszírozott áthúzódó támo-

gatások a kapcsolódó kötelezettségek
időszakára is kiterjedően. A 2011.
évi adatszolgáltatási időszakban már
az AKG támogatások jogosultjaira
is vonatkozik a kötelezettség, mivel kiadásra kerültek – és többnyire jogerőre emelkedtek - a Terület
Azonosítási Kérelmeket jóváhagyó
határozatok (TAK) is, amelyekben
véglegesen jóváhagyott területek
képezik a támogatási időszakban a
kötelezettségvállalás tárgyát fizikai
blokkonként és célprogramonként
(jogosultság).
Az ügyfélnek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét
elektronikus úton kell teljesítenie.
A leggyakrabban előforduló adatszolgáltatási kötelezettséggel járó
jogcímek – teljesség igénye nélkül
az összesen 32 jogcímből:
• Agrár-környezetgazdálkodási támogatási jogcímek
• Natura 2000 támogatás,
• KAT támogatások,
• Fiatal mezőgazdasági termelők
induló és a gazdaságátadási támogatások,
Szaktanácsadási
szolgáltatások
igénybevételének támogatása
• Az összes beruházási jellegű jogcím,
• A kötelező és ajánlott képzésekhez igénybevett támogatások
amennyiben a támogatásról döntő határozat jogerőre emelkedik
2010.12.31-ig, ha nem akkor majd
a következő adatszolgáltatási időszakban (2012) kell teljesíteni.
Az Agrár-környezetgazdálkodási
támogatások - erre kiválasztott
- jogosultjainak az általános monitoring adatszolgáltatáson túl, a
célprogramok előírásai gazdasági
és környezeti hatásainak vizsgálata érdekében hatásindikátor monitorozó rendszerben is kötelező
együttműködni amennyiben az
Irányító Hatóság erre határozatban
kötelezi őket. Aki a mintasokaság-

ba kiválasztásra került, köteles a
támogatási időszak alatt, valamint
az azt követő gazdálkodási év
során a gazdasági, természetvédelmi, talajvédelmi és vízvédelmi
hatások monitorozása érdekében
a gazdasága teljes területére vonatkozóan adatokat rendelkezésre
bocsátani a hatásindikátor monitorozó rendszert üzemeltető részére,
valamint a meghatározott vizsgálatokban közreműködni gazdasága
teljes területén. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén a
2007. évi XVII. évi intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szoló törvény:
„71. § (1) Az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a támogatási összeggel,
illetve az (5) bekezdés szerinti jogellenes magatartás súlyával arányos
mulasztási bírsággal sújtható, ha az
e törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály szerinti, továbbá közigazgatási
határozatban, hatósági szerződésben
meghatározott:
a) bejelentési, változás bejelentési,
monitoring vagy más jellegű adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget, vagy azt késedelmesen,
hibásan, valótlan adattartalommal,
hiányosan vagy nem az előírt módon
teljesíti,
(3) A bejelentkezési, bejelentési, változás bejelentési, adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása esetén a
mulasztási bírság megállapításával
egyidejűleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az
ügyfelet
- határidő tűzésével - teljesítésre
hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével
megállapítani, ha a teljesítésre kötelező újabb határozatban előírt határidőt az ügyfél szintén elmulasztja.
A kötelezettség teljesítése esetén az
e bekezdés alapján kiszabott bírság
korlátlanul mérsékelhető”

Kétség esetén az adatszolgáltatási
kötelezettség könnyen és gyorsan
ellenőrizhető az MVH elektronikus
kérelemkezelő felületén. A monitoring adatszolgáltatás menüpont
elindításával megjelenik a megszemélyesített elektronikus űrlap
amennyiben adatszolgáltatási kötelezettsége van az érintett gazdálkodóknak. Az egyéni űrlapon az összes
igénybe vett jogcímre vonatkozó
kérdések megjelennek és hiányosan
nem adható be. Más szóval a papíralapú adatszolgáltatással ellentétben
az elektronikus űrlap csak az összes
kért adat rögzítése után adható be.
Az adatszolgáltatás előkészítéséhez
ajánlott előkeresni a korábbi év(ek)
adatszolgáltatásait, különösen a
hosszabb támogatási időszak esetén,
mert könnyebb az időközi változásokat követni, mint teljes egészében
újra kezdeni az adatgyűjtést, illetve
így elkerülhető az egymásnak ellentmondó téves adatok megadása.
Különösen a származtatott adatok
és/ vagy egyébként is nyilvántartásra
és jelentésre kötelezett adatok – foglalkoztatottak létszám adatai, költségek, kiadások, művelt terület stb. –
igényelnek nagy körültekintést, mert
azok nem lehetnek ellentmondásban
a gazdaság nyilvántartásaiban szereplő és a más szervezetek felé már
jelentett/ jelentendő adatokkal (keresztellenőrzések!).
A Gazdálkodási Napló vezetési kötelezettséggel járó jogcímek esetében
a gazdálkodásra vonatkozó adatokat
a naplóból – azzal egyezően – kell
megadni.
A monitoring adatszolgáltatás szakszerű elvégzéséhez és a gazdálkodáshoz sok sikert kíván Bellus József
és Horváth Mariann.
Bellus József
UMVP tanácsadó
Horváth Mariann
UMVP tanácsadó

Nag ykállói éle tké pek
A 92. éves Kőhegyi Laci bácsi mesélte 2. rész: „Fogságnyiban”
Miután
az
oroszok fogságába kerültünk, már elő
volt készítve
a rácsos vagon. Bevagoníroztak
és Románián
át irány a
Fekete tenger. Főzték
a zsizsikes
tengerit. A
pondró csak
úgy mászkált
benne,
de
nem volt mit enni, megettük. Hiába, no, a kutya,
amikor éhes megeszi a legnagyobb dögöt is. A
tengerhez érve egy uszályba belepakoltak bennünket, de le az aljára, amennyi csak belefért,
több ezren lehettünk. Ott voltunk egymás hegyénhátán, levegőt alig kaptunk. A tengeri út után a
vasút következett. Voltak foglyok, akik ahogy
ment a vonat felszedték a padlót és megszöktek. Maradtak ott még hárman, két tiszthelyettes
meg egy honvéd. Ezeket kifeszítették az orosz
katonák a vagon oldalára, mint Jézussal tették. A
két kezét meg a két lábát odaszegezték, így ment
tovább a vonat. Egyszer jött egy magas rangú
orosz tiszt, így volt, ahogy mondom, Végig nézett a vagonon, látta, hogy ki vannak feszítve az
emberek. Ki adott rá parancsot? – kérdezte. Jött a
parancsnok, hogy ő. A magas rangú katonatiszt,
ha hiszed, ha nem, ott a szemünk láttára agyon
lőtte. Minket aztán elvittek jó messzire, a Volgán
túlra. No, akkor ott építkezni kellett. Városépítés. Vót ott mindenféle anyag, csak nem volt, aki
csinálja. A foglyokkal csináltatták. De mi vót a
koszt: zableves, árpaleves. Valamikor pici halak,
mint a kisujjam fele, úszkáltak benne, szőröstül,
bőröstül. Olyan büdös vót, hogy az ember majd
elájult tőle, de megettük, hát üres vót a belünk.
Nem vót gyomorfájás. Hej, kutya világ ez! Három évig vótam ott, a fene tudja a nevit, mi csak

városépítőnek hívtuk. Innen Kujbisevbe kerültünk, ők Szamarának mondják. Mentünk a befagyott Volgán keresztül, majdnem mezítláb. Nem
volt cipőnk. Ilyen cementes zsákokkal csomagoltuk be a lábunkat. A jég megolvadt a talpunk
alatt. Biz Isten. Én megúsztam, nem fagyott meg
a lábam, egyik se. Húszezer ember volt itt egy
lágerben, fele német. Ott oszt már jó hely volt.
Ott már volt takaró, volt mivel betakarózni. Addig meg sátorban aludtunk, meg a földön, ahogy
tudtunk. Kis gizgazt, gyaluforgácsot tudtunk
összeszedni, azon feküdtünk. Adták a káposztát,
a fagyos krumplit. Olyan fekete vót, magyarul
megmondva, mint a kutya…, de megettük, muszáj volt valamit enni. Kenyeret keveset kaptunk, fekete volt, de jó volt. Nem söpörtük le az
asztalt, még a morzsát is összeszedtük. Egy kenyér jutott tíz embernek egy napra. Mérleget csináltunk két kis madzagból, pontosan csipegettük
széjjel, hogy mindenkinek egyformán jusson. A
ruha az volt, amit az oroszok már elhasználtak,
azt adták a foglyokra, meg rossz pufajkát, nem
volt ott meleg ruha. Még ami volt is haskötő nekünk katonáknak, még azt is elszedték tőlünk,
azt mondták, hogy bele esik a tetű. Éveket dolgoztunk a Volga-Don csatorna építésén A Dont
vezettük bele a Volgába. A híd, amin a vonatok
mentek lehetett vagy 50 méter magasan, olyan
vastag fenyőfából készült, hogy a gőzkalapács
alig bírta leverni. András-kötésnek se tehettünk
a derekamnál vékonyabbat. Azt képzeld el, hogy
a síndarabokat olyan hajszál pontosan fúrták
meg hegesztették, hogy amikor összeillesztették, minden lyuk passzolt. Nem is csoda, hiszen
német mérnökök irányítottak. Ezt hallgasd meg!
A foglyokkal csináltattak egy Sztálin szobrot.
Óriási nagy volt. Akkora sapkája volt, hogy egy
ZIL kocsi hozta és daruval emelték fel. Ott állt és
nézte, ahogyan dolgozunk. Május 1-re lett kész.
Volt ott annyi látogató, vörös csíkos nadrágban a
rengeteg orosz tiszt. Ide figyelj, ott a környéken
nem volt egy darab fa se, de még fű se. De erre
az alkalomra, mintha egy virágtenger lett volna,
úgy nézett ki a tér, a virágos fákkal, amiket hoztak valahonnan a Kaukázusból, de tövestől és a

NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XXI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM – 2011. február

gyönyörű zöld gyeppel. Akkor még Sztálin élt,
de Lenint jobban szerették az oroszok, mert ő jó
ember volt. Harasó volt.
A fogságban kitalálták egyszer, hogy csinálni
kell egy fogolytemetőt. De hogy? Vasárnap azt
mondták, szedjük össze magunkat, ásót, kapát,
megyünk a temetőbe. Sírhantokat csináltunk,
vastáblákat, megszámoztuk őket. Bizony-bizony
sok halott volt, mikor összegyűlt egy Zil kocsira való, oda kivittük. Fagyosak voltak azok, lenyitottuk az autó oldalát, lehánytuk, ledobáltuk
a hullákat. Ami rajtuk volt, még a gatyát is le
kellett húzni, nem maradhatott rajtuk semmi.
A vadkutyák már úgy várták. Komolyan. A fejeket, mint a labdát, úgy gurigálták. Az emberi
koponya nagyon kemény, nem tudták a kutyák
megkezdeni. Többször láttam, hogy egy orosz
nő megy arra felé, kendő volt rajta, meg egy kosár nála. Képzeld el, mit csinált ez a nő? Odament a fogoly hullákhoz és a farukról vágta a
húst. Ez még semmi! Megdarálta, oszt fasírtot
sütött belőle. Odaállt a gyár kapujához, ahol
dolgoztunk bent a gyárban, az asszony meg ott
árulta a fasírtot. Ették a foglyok is, a civilek is,
éhesek voltak. Jó volt az, olyan finom volt, le a
kalappal. Később rájöttek a muszkák, elkapták,
megbüntették, 25 évet kapott.
Hallottál Stromm altábornagyról? Ő egy külföldi attasé volt kint Oroszországban. Ott volt
velünk, fogoly volt ő is. Nem árulta el, hogy ő
kicsoda. Lehúzták a lábáról a csizmát, elfagytak
a lábai, és mindkét lábát le kellett vágni. Amikor a foglyok mentek haza, akkor Amerikából
kapott egy csomagot a tábornagy. Olyan láb volt
benne, kérlek szépen, hogy csak becsatolta, és
ment. Nem billegett jobbra-balra, ment, mint én.
Akkor tudták meg, hogy ki is ő. Kívánság kosztot akartak adni neki, de ő azt mondta, neki elég,
amit eddig evett, adják a többieknek. No, de ez
már akkor volt, amikor jött hír, hogy engednek
haza bennünket. De akkor még nem sejtettem,
hogy az én életem könyvében ez másképp van
megírva.
Lejegyezte: Orosz János
(Folytatása következik:
Halálbüntetés után Szibéria)

Irodalmi
látószög
Mogyorósi László

Az 54-es kabin
hölgyutasa
Toulouse – Lautrec, litográfiája alá
Úgy bukkant fel, mint az a gőzhajó
a látóhatár szürke peremén,
e rút világban szeretni való
szép hölgy. Egy villanás, buta remény
vész a távolba, a vágy salakja
füstöl az égre, s ágyékom egy lék,
tengerbe ömlik, ami hajthatna,
fekete a víz, akár az emlék,
hogy a fedélzet előterében
a tárgyakra ömlik szőkesége,
most az egyszer úgy szeretném szépre
rajzolni őt, hogy legyen a képen
is szép e ritka tünemény teste;
de keze már csak csúf vörös karom
a litográfián. A borzalom
manókezem újra megvezette.
Henri de Toulouse – Lautrec francia festő
elsősorban litográfiáiról, plakátjairól vált
híressé a 19. század végén. A közölt vers
egy elképzelt megnyilatkozása.

Olvasói levél
Egy év távollét után jöttem haza Nagykállóba,
és örömmel láttam, hogy mennyi minden fejlődött, épült, illetve épül jelenleg is városunkban.
Látom a plakátokon az új Városháza képét, épül
a piac, megszépült a Korányi Gimnázium előtti rész, már el is felejtettem, hogy ott áll előtte
a Korányi szobor, hiszen nem is látszott. Igaz,
az építkezés jó ideig felfordulással jár, biztosan
bosszankodni is fogunk az elterelt forgalom,
a zaj miatt, de azt hiszem, megéri. Gratulálok
mindenkinek, aki ennek a nagy munkának
részese, köszönöm a városlakók nevében is.
Szeretnék arra választ kapni, hogy mikorra várható, hogy már az új polgármesteri hivatal épületében intézhetjük ügyeinket? Apukám nagyon
szeretné már, ha az új piac épületében árulhatná
a gyümölcseit, elkészül-e nyárra? Kérem, ha
már tudják ezeket a konkrét időpontokat, az újságban tudassák a lakossággal. Köszönöm!

K..R.

FELHÍVÁS!

Az 1999-es esztendőben egy olyan kiállítás került megrendezésre, amely a helyi történelmet,
kulturális életet Nagykállói Tavaszi Tárlat elnevezéssel gazdagította, mint kétévente visszatérő rendezvény. E tárlat keretében immár VII.
alkalommal kiállítási, s egyben bemutatkozási
lehetőséget kívánunk biztosítani elsősorban a
városban élő, illetve a nagykállói születésű képzőművészeknek. Őszintén örülnénk, ha alkotásaival ismét hozzájárulna a kiállítás sikeréhez.
A megvalósítást az alábbiak szerint képzeltük
el: kérjük mielőbb jelezze (e-mailen, telefonon,
levélben, személyesen), hogy számíthatunk-e
Önre, s várhatóan hány alkotással kíván bemutatkozni, majd, március 15-ig az alkotásokat
el kellene juttatnia a művelődési központba,
hogy azok közül összeválogathassuk a kiállítás
anyagát, a kiállítás megnyitására, 2011. április
11-én (hétfőn) kerülne sor, a kiállítás naponta
8.oo −18.oo óráig lesz látogatható április 30-ig,
május 4-én bontás, az alkotások hazaszállítása.
Abban a reményben, hogy ismét, vagy első alkalommal bemutatja alkotásait a város lakosságának, az ide érkező vendégeknek, várjuk
jelentkezését.
Jelentkezni: Művelődési Központ; cím: 4320
Nagykálló, Kossuth út 8. telefon: 42/263 – 141;
e-mail cím: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu
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A történelmi hangulatot felidéző Óbester
étterem épülete

A „Funkcióbővítő Városközpont fejlesztések
Nagykállóban” című pályázat keretében kerül
felújításra kerül az Óbester étterem épülete is. Az
európai uniós pályázat teljes támogatási összege
967 450 116 Ft, melynek egy részéből kerül felújításra az étterem épülete. A felújítás tartalmazza többek között az épület külső homlokzatának
felújítását, a földszinti nyílászárók cseréjét és a
tető felújítását.
A tetőhéjazat teljes cseréje már el is készült, mostani rovatunkban a külső homlokzat felújításáról
számolunk be, melynél az alapvető koncepció az
épület történelmi jellegének visszaállítása volt.
Trefán Jánosné, alpolgármester Asszony:
A Funkcióbővítő városközpont rehabilitációs
projekt megvalósítása kapcsán az elkövetkező
hónapokban történő munkálatok eredményeként
egy újjáépült, megújult városközpont fog elénk
tárulni, és bízunk benne hogy a városlakók megelégedését fogja szolgálni. E projekt keretében
a volt járásbíróság, majd kollégium, jelenleg
Óbester Étterem külső felújítása is megtörténik, mely jelenleg, mint látjuk folyamatban van.
A patinás műemlék jellegű épület a történelmi
múltunk színhelye küllemében illeszkedik a volt
megyeháza épületéhez. A külső felújítás után
a városlakókkal közösen gondolkodnunk kell
azon, hogy hogyan hasznosítsuk az étterem feletti első emeletet, az étterem alatt húzódó pincét,

valamint a belső udvart. Ezekre már számos ötlet
megfogalmazódott és volt elképzelés arról, hogy
alakítsunk-e ki egy nívós, barátságos panziót
vagy szállodát. Akár épületszárny hozzáépítéssel
és wellness szolgáltatással alkalmas lenne arra,
hogy a jövőbeni idegenforgalom és turizmus fellendülése esetén lenne hol elhelyezni a városba
érkező és itt tartózkodó vendégeket. Erre egyelőre sem pénz, sem pályázati lehetőség nincs. Sokan gondolják úgy velem együtt, hogy Nagykálló
történelmi múltja, a város kínálta kultúrtörténeti
látnivalók, a Harangod folyamatos fejlesztése
(Völgy-színpad, Lurkó kuckó kalandpark stb.),
turisztikai vonzerő, mely idegenforgalom esetén bevételi forrást eredményezhet a városnak.
Minden esetre az már biztos, hogy az Óbester
Étterem épületének külső felújítása hozzájárul
az egységes városkép kialakulásához. Továbbra
is feladat, hogy mi legyen az épület kihasználatlan részeinek funkciója. Várjuk a kedves lakosok
ötleteit, javaslatait!

Nemzetközi találkozó az URBACT
városfejlesztési program keretében

Nagykálló Városa és 10 Európai és nem Európai Uniós település között nemzetközi együttműködés jött létre az URBACT II városfejlesztési hálózati program keretében 2010 tavaszán.
Az URBACT egy európai program, amely
során városok közti tapasztalatcsere és jó gyakorlat átadás valósul meg a fenntartható városfejlesztés elősegítésére. Az együttműködés
képessé teszi a résztvevőket a közös munkára
és célszerű megoldások kidolgozására egy új,
fenntartható és integrált gazdasági, szociális és
környezeti városfejlesztés érdekében.
A tapasztalatcsere és tanulás megvalósítására
törekedtek a partnerek a 2011. február 15-16án megrendezett norvég találkozón. A találkozón nemcsak a partnerek vettek részt, hanem a
norvég Kormányzati és Regionális Fejlesztési
Minisztérium tanácsadója, projekt támogató
csoportjainak tagjai, a vezető osztrák partner
részéről az URBACT program szakértője és
egy norvég kutatóintézet munkatársai is.

A workshop célja a kis- és közepes méretű
városok demográfiai változásainak, stratégiai
helyzetének és legfőbb kihívásainak elemzése,
megvitatása és megoldások keresése volt.
Napjainkban, a projektben résztvevő városok
mindegyikének szembe kell néznie lakosság
számának csökkenésével és a kisebb-nagyobb
mértékű migrációval, amelyek fő tényezői
demográfiai változásaiknak. Mindezek egy új
korstruktúra kialakulását eredményezhetik a
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településeken, amely hatással lehet a városok
további életére és fejlődésére.
A workshopon a partnerek megfogalmazták elképzeléseiket, amelyek a hátrányos helyzetben
lévő csoportok, - mint például a fiatalok – munkaerőpiacra történő integrációjára, az élhetőbb
lakókörnyezet megteremtésére, valamint a városi infrastruktúra fejlesztésére irányultak.

Tájékoztatás Ügyfélszolgálati Iroda
kialakításáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
közeljövőben Nagykálló Város Polgármesteri
Hivatalában Ügyfélszolgálati Iroda kialakítására kerül sor.
Az Ügyfélszolgálati Iroda létrehozásának célja az ügyfélbarát közigazgatás kialakítása által
hatékonyabb, illetve egyszerűbb lesz az ügyintézés az ügyfelek és a Polgármesteri Hivatal
között.
Az ügyfelek terheinek csökkentése érdekében
lehetőség nyílik többféle kérelmet egyszerre,
egy helyen benyújtani.
Az ügyfélszolgálat előreláthatóan a következő
ügytípusokban működik majd:
szociális igazgatás
adóigazgatás
munkaügy
okmányirodai ügyintézés
egyéb igazgatási feladatok.
Az ügyfélszolgálati ügyintéző feladatai:
általános tájékoztatás adása az Önkormányzat,
valamint a Polgármesteri Hivatal feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyekben,
szükség esetén az ügyfél rendelkezésére bocsátja a formanyomtatványokat, kérelmeket,
az ügyfél kérésére segítséget nyújt a különböző
formanyomtatványok, kérelmek kitöltésében, a
csatolandó dokumentumok ellenőrzésében,
átveszi a különböző kérelmeket, nyomtatvá-

nyokat és továbbítja iktatásra, közreműködik
a Polgármesteri Hivatal egészére vonatkozóan
az ügyfelek eligazításában, felvilágosításában.
Az Ügyfélszolgálat kialakítása a „Funkcióbővítő Városközpont fejlesztés Nagykállóban”
elnevezésű pályázat keretében megépülő új
városháza épületében kerül majd kialakításra
az új épület földszintjén, az aulában, amely a
főbejáraton keresztül közvetlenül megközelíthető lesz.
Modern környezetben, infrastrukturális fejlesztések mellett (interneten keresztül történő
bejelentkezési lehetőség biztosításával) várja a
Polgármesteri Hivatal a Tisztelt Ügyfeleket.
Az ügyfélszolgálati iroda várható nyitva tartási
ideje:
Hétfő: 7:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00
Kedd: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00
Szerda: 7:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 8:00 – 12:00.
Tisztelettel:
Dr. Török László
jegyző

A templom sorsa

A „Funkcióbővítő Városközpont Fejlesztés
Nagykállóban” című európai uniós pályázat
keretein belül kerül felújításra a nagykállói
református templom és környezete.
A 967 450 116 Ft Európai uniós támogatással megvalósuló komplex fejlesztésben partnerként részt vesz a Nagykállói Református
Egyházközség és a támogatás segítségével
valósítja meg ebben az évben a református
templom külső felújítását.
A beruházással kapcsolatban alapvető elvárásként fogalmazódott meg, hogy olyan anyagokkal illetve technológiával történjen a felújítás,
amely hosszú távon biztosítja az épületszerkezet állagmegóvását és megakadályozza
az épület falazatainak későbbi vizesedését.
Emellett a rendezett környezettel visszanyeri
méltó helyét a belvárosi épületek között.
Horváth Károly, Nagykálló Város alpolgármestere:
A református templom külső felújítása nagy
mértékben járul hozzá egy új, egységes vá-

roskép kialakításához. Az új Városháza és a
Református templom közötti környezet adja
Nagykálló belvárosának legfőbb arculatát. Városunk különös hangsúlyt fektet a zöld övezetek kialakítására, így a templom körüli parkra
is, mely méltó kincse lesz Nagykállónak. A
kialakítások során, nem csak a helyi lakosokra
gondoltunk, hanem a városon áthaladó, illetve
a városba érkező vendégekre is.
Véleményem szerint mindannyiunknak jól
esik, ha pozitív véleményt alkotnak városunkról, szívesen járnak vissza hozzánk vendégeink, és mi is örömmel vallhatjuk magunkénak.
Az építkezések zajjal, kosszal és kellemetlenségekkel járnak, de kérem mindannyiuk
türelmét, a végeredmény nagyon kellemes és
remélhetőleg kielégítő lesz.

A találkozó lehetőséget adott arra, hogy a
partnerek prezentálják jó gyakorlat példáikat,
illetve, hogy megismerjenek más URBACT
és európai projekteket, amelyek elősegíthetik a hatékony stratégiák megfogalmazását.
Mindezek mellett a vezető partner jelen projekt akció tervének létrehozására vonatkozó
gyakorlati tudnivalókat is ismertette, valamint
ösztönözte a résztvevőket a helyi támogató és
cél csoportok minél hatékonyabb bevonására a
projekt céljainak megvalósítása érdekében.
A workshop zárásaként a norvég partner városnézéssel egybekötve mutatta be a város történelmét és jelenét, valamint ipari örökségét és a
jövőbeli fejlesztésének lehetőségeit.
Diósi Marianna
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KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár februári könyvajánlója
Felnőtteknek:
Júlia vagyok, és válok / Singer M.
Szakirodalom:
Lila nőszirom : novellák / Paládi J.
Stockholm / Reiff, T.
Szigethercegnő / Courths-Mahler, H.
Mi a Biblia? / Rózsa H.
Esős és csillagos éjszakák / Binchy, M.
A tisztes munka… / Csoba J.
A Boldog utca hava és egyéb történetek / Király F.
Házi pálinkafőzés / Békési Z.
Elárvult panoptikum / Rónay L.
Gyerekeknek:
Serdülők világa / Le Breton, D.
Szakirodalom:
Az építési beruházás engedélyei
Felkészülés a serdülőkorra / Dobson, J.
Márai Sándor és világa / Szekér E.
Dinoszauruszok titokzatos világa / Takács E.
A stratégiai és üzleti tervezés gyakorlata
Kés, villa, sms: Anna néni illemtankönyve / Lipcsey
A férﬁnak szex kell, a nőnek szerelem / Pease, A.
E.
Az etikai gondolkodás rövid története / Hársing L.
Kutyák (100 állomás - 100 kaland) / De la Bedoyère,
Utak egy egészséges társadalom felé / Fromm, E.
C.
„A tűznek nem szabad kialudni” / Baloghné Kalló Szépirodalom:
A.
Adni jobb, mint kapni
A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága / A szﬁnx titka / Stilton, G.
Rostás-Farkas Gy.
Békát a békának / Coville, B.
Szépirodalom:
A legszebb varázslat / Kovács B.
Téboly / Lemaitre, P.
Csendélet tigrissel: történetek Durciról
Egy nap / Nicholls, D.
Csóri, a kis göndörszőrű / Kajlik-Békési M.
Sóvárgás / Ward, J. R.
Köszönöm szépen! (Bölcs mesék a Százholdas PaHúsvéti korzó / Yates, R.
gonyból)
Rötúr : regény / Bächer I.
Hanna és Herceg ; Helen és Huncut ; Rachel és Ropi
Nulladik kötet / Baranyi F.
/ McKain, K.
Bujdosókönyv / Tormay C.
Mese a kislányról, aki nem akart felnőni és más törA temesvári lány / Schäffer E.
ténetek / Molnár E. L.
A sasﬁókák lázadása / Holt, V.
Dorka és a varázsige ; Dorka és az álarcosbál ; Dorka
A nagy sikoly : regény / Erdős R.
karácsonya / Bussell, D.

Pelyvás Mihály emlékére

Pelyvás Mihály 1918. szeptember
6-án született Nagykállóban, a kutyabőrös nemesi Pelyvássy család
sarjaként, a család akkori anyagi
helyzete szerint 150 holdas kulákcsemeteként.
1956-ban beállt nemzetőrnek, s az
ellenforradalom idején fegyvert szerzett és „degeneráltságát meghazudtoló ügybuzgalommal elfoglalta a
nagykállói benzinkutat. A párttagok
és a szovjet elvtársak megtámadására
lázította a község lakosságát, még a
fegyveres testületeket is.”- írja Dr.
Dikán Nóra, Az 1956-os forradalom
utáni megtorlás Szabolcs-SzatmárPelyvás Mihály:
Emlékezés 1956-ra
Úgy éltem én, ahogy itt élnem
kellett.
Egy ’56-os nemzetőrnek.
Fegyverrel a kézben.-vérben
S amint az első megszálló tank,
Nagykálló főterére érve
Ott, vállamon már a fegyver, kezem összekötve.
Kezemen a kötés, a tank előtt
széttépve.
Nem lőtt géppuska, pedig célba
voltam véve.
Helyette, a volt vármegye, emlékkerítését, törte-zúzta, össze.
Nagykálló főterén, ekkor, már sokan voltak.
Így a tankok, Budapest felé, elvonultak.

Bereg megyei
dokumentumai című művében.
Miután részt
vett a forradalomban, 1957
márciusában
elbocsátották
fegyelmi úton
az Elme- és
Ideggyógyintézetből, ahol
akkoriban
gyógymaszszőrként dolgozott. Később borbélyként dolgozott Nagykállóban, majd
Nyíregyházán.
A rendszerváltás után a Horn-, majd
az Orbán-kormány nemzeti helytállásért oklevéllel és nyugdíj kiegészítésben részesítette, melyet a
Medgyessy-kormány az özvegyekre
is kiterjesztett.
1991. október 23-án az Antall-kormány kitüntette a nemzet sorsát és
történelmét formáló nehéz időkben
tanúsított példamutató magatartásáért.
93 évesen, 2011 januárjában hunyt
el a nyíregyházi Jósa András kórházban.
Pelyvás Mihály így emlékezett meg a
rendszerváltásról:
„Életem alkonyán 87. évembe, demokratikus, egyesült Európa született meg végre.”

G
Gyerekkuckó
ó
Írd be a megfelelő magánhangzókat!
A hétalvó malac
Murci, a m_lac nem b_rt regg_l f_lk_lni. Ébr_szt_ór_
ja hangosan cs_ng_tt hétk_r, de Murci n_m h_ll_tta.
Nyolckor ber_pp_nt a tany__dv_rról a kak_s, felsz_llt
_z ágy fej_re, és fél _r_n ker_szt_l kuk_rék_lt, olyan
hangosan, ahogy_n a tork_n k_f_rt. Murci malac m_
gs_m ébredt fel.
H_dd próbáljam én is – m_ndta a b_g_ly, és kil_nct_l
tízig h_h_gott.
Akkor haz_rep_lt, hogy estig al_dj_n.
Hát Murcit n_m leh_t felk_lt_ni.
T_zen_gy órakor az _reg, sz_rke szam_r d_gta be a
fej_t a hál_sz_ba abl_k_n.
Fülsiketítően i_z_tt Murci fül_be, végül a t_bbiek arra
k_rték, h_gyja m_r abba!
Hogy alh_t Murci ekk_ra l_rmáb_n? Hát m_r sos_m
fog fel_br_dni?
Tizenk_t órakor azt m_ndja a gazdasszony:
Én t_d_m, mitől ébr_d f_l Murci.
Kiny_t_tta a szoba ajt_ját és b_ki_ltott:
Az eb_d tál_lva!
Murci _bban a sz_mpill_nt_sban fel_bredt, és kir_hant
eb_d_lni.
Ugye, m_st m_r te is fel tudnád k_lteni a hét_lvó mal_
cot!

Írd mellé a zöldség és gyümölcs neveket!
CSARNAN:
MALA:
NÁBAN:
RADAPOCSMI:
VILASZ:
GORUBANY:
KERTE:
ÓGMAN:
KOBRAU:
TERKÖ:
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”
Múlt havi nyerteseink:

Pécsi Ildikó, Gyügyi Richárd, Kovács Benedikta
Bianka, Torma Anna Mónika, Vajda Attila,
Péter Andrea

Gratulálunk!

A nyertesek az ajándékaikat a levelezési címen vehetik
át!

NAGYKÁLLÓI SPORTHÍREK
Gyalogtúra:
Egy baráti társaság a SZATE támogatásával
rendszeresen túrázik. 2011-ben évnyitó túrájukat január 22-én indították a Bükk hegységbe, a
Hór-völgybe. Kellemes kiránduló időben 10 km
havas gyaloglás után ért a társaság a Bogács-i
termálfűrdőhőz, ahol kellemes mártózással telt
több mint két óra. A következő nyílt túrára sok
szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Kézilabda megyei I. Férﬁak: 2011.02.12.
Városi Sportcsarnok 23 néző.
Nagykálló – Nyíregyházi Főiskola-Kemecse 35
: 27 (17:11)
Ld. Jeszenszki 9, Szabó 9, Nyakas 5
Kosárlabda NB I/B. NKE
Nagykállói KE – Bajai Bácska FKE 92 : 73
(16-24, 18-12, 34-14, 24-23)
Ld. Mohácsi M. 28/6, Oroszvári T. 24/6,
Farkasinszki G. 16.
A NKE hozta a kötelező hazait, és a tabella 8.
helyére lépett.
Tiszaújvárosi Tisza TV – Phoenix KK –
Nagykállói KE 69:92
(14-22, 19-29, 15-23, 21-18)
Ld. Mohácsi M. 23/15, Farkasinszki G. 23,
Oroszvári T. 22/12, Ambrusz Á. 13
Nagykállói KE kiváló játékkal, nagyszerű dobóformát mutatva igazi csapatként nyert a rivális
otthonában és visszavágott az őszi hazai vereségért.
Teremfoci:
2010 október 16- december 28. között zajlott a
Városi Teremlabdarúgó Bajnokság, 11 csapattal.
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55 mérkőzést követően bajnok a SZA-PA kft.
Második a napkori „Leszvigasz Söröző, míg a
harmadik helyen a Rohodi végzett. A bajnokság
Sportszerűségi díját a CÁPÁK nyerték.
Az
ünnepélyes
eredményhirdetésre és díjátadóra a X. Dr. „Major Attila”
NemzetköziTeremlabdarúgó
Emléktorna
megnyítója után került sor.
2011. január 08. Városi Sporcsarnok
X. „ Dr. Major Attila” Nemzetközi Teremlabdarúgó Emléktorna
I. Hollóháza, II. Margitta (Románia) III. SZATE,
IV. Kálló-fém Kft., V. Szerencs
Gólkirály: Ulics G. (SZATE) Legjobb kapus:
Maczó János (Szerencs)
Legtechnikásabb
játékos:
Rácz
Barna
(Margitta)
Legrutinosabb: Busák J. (Kálló-fém)
2011. január 30-án indult a SZATE „
Tavaszthozó” Teremlabdarúgó Bajnoksága 10
csapattal.
Eredmények:
I. forduló:
Ínségdomb – Serdűlők 5 : 2
Cápák – Rohodi 3 : 4
Demi Trans – V-Max Trans 9 : 3
SZA-PA Kft. – Galeri 0 : 7
Platán Bt. – Haverok 5 : 1
II. forduló: Demi Trans – Ínségdomb 8 : 7
Rohodi – V-Max Trans 4 : 1
SZA-PA Kft. – Platán Bt. 4 :14
Serdűlők – Galeri 3 : 4
Haverok – Cápák 4 : 2
III. forduló: Cápák – SZA-PA kft. 3 : 5

Ínságdomb – Rohodi 1 : 7
Serdűlők – Demi Trans 3 : 4
Platán Bt. – Galeri 2 : 6
V-Max Trans – Haverok 6 : 1
Röplabda megyei I. férﬁ
Jelenleg a téli szünetet tölti az öt csapatot számláló bajnokság, ahol a mi ﬁaink a második helyen várják a tavaszt.
Az elmúlt esztendőben december 28-án
rendeztek egy háromcsapatos nemzetközi tornát, itt Nagykállóban. Szatmárnémeti,
Bodrogszerdahely és a NARE mérkőzött.
Győztes a Szatmárnémeti csapat, második a
NARE, harmadik helyen a Bodrogszerdahely
végzett.
Szeretnék ezt a hármast öt csapatosra bővíteni (
Ukrajnából és még egy hazai csapattal) és rendszeresen mérkőzni egymással, torna jelleggel,
mindig más helyszínen.
Február 05-én Szatmárnémetiben már megtörtént az első találkozás.
A bajnokság Április 04-én folytatódik, a NARE
Nyírbátorral meccsel.
A csapat ezúton hívja a röplabda iránt érdeklődőket játékosnak és nézőnek egyaránt.
Tisztelt Nagykállói Sportegyesületek Vezetői,
Kedves Sportbarátok!
A Nagykállói Hírmondó vár minden, a városunk sportjával kapcsolatos hírt.
Ezeket eljuttathatják Torma Lászlónak, aki a
híreket szerkeszti.
Cím: tormalaci0926@freemail.hu vagy
06-20/7734312 (visszahívlak)
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MOZAIK
APRÓHIRDETÉS

Ingatlan
Nagykálló központjában
90+120 m2-es, igényesen felújított üzlethelyiségek első, hátsó
rakodási területtel kiadók, ill.
eladók! Telefonszám:06-20/9216897
Nagykálló, Hársfa u. 10. alatt,
800 nöl(2901 m2), 24 m széles
építési telek eladó. Minden közmű a telek előtt. Irányár: 2 millió
Ft Telefonszám: 06/30-424-07-84
Nyíregyháza, Május 1. téren
36m2-es, szép állapotban lévő
lakás eladó. Irányár: 6,2 millió Ft
Telefonszám: 06/20-518-6954
Nagykálló, Ősz utca 1. szám
alatt közművesített építési telek
50m3 sóderrel eladó.Telefonszám: 06/30-648-5208
Nagykálló, Bocskai úton
100m2-es, 3 szobás, kettős
fűtésrendszerű, műanyag nyílászárós családi ház eladó. Irányár:
12 millió Ft Telefonszám: 06/30457-3045
Nagykálló, Bátori úton 100
m2-es családi ház, parkosított
telken, kétállásos garázzsal,
kondenzációs kazánnal eladó.
Irányár: 9 millió Ft Telefonszám:
06/30-205-0494
Nagykálló-Nagykertiszőlőben
3422 m2-es zártkerti ingatlan
eladó. Fúrt kút, villany van.
Telefonszám:06-20/985-0227
Nagykálló, Simonyi út 52. alatt
nappalis, hőszigetelt családi
ház pincével, garázzsal, gáz- és
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vegyes tüzelésű fűtéssel, udvarra néző, nagy terasszal eladó.
Telefonszám: 06/42-263-624
Nagykállóban a Zrínyi Miklós
úton, – zárt udvarban – 2.
Emeleti 2,5 szobás, 65m2-es
felújított lakás eladó. (2 klíma,
ponyvagarázzsal, gázfűtéssel)
Irányár: 12 millió Ft Telefonszám:
06/20-236-6056
Nagykállóban a Korányi Frigyes
Gimnázium közelében 2 szobás,
fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű, régi típusú, kertes családi
ház eladó.Telefonszám:06/42264-400
Nagykállóban, a Csokonai utcában 3 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Telefonszám:
06/20 490 7630
Nagykálló központjában,
alacsony rezsijű gázkonvektoros,
igényesen felújított 27m2-es garzon, egyedi beépített bútorokkal
együtt, azonnal, költözhetően,
alkalmi áron eladó. Irányár: 5,4
millió Ft Telefonszám: 06/30-5347161
Nagykálló, Mártírok u. 1 sz.
alatt, 3 szobás, összkomfortos,
kétfajta tüzelésű, ipari árammal
ellátott ház eladó. Telefonszám:
06/42-262-819
Nagykállóban a Mezőgép úton
a Születések Parkjával szemben
építésre is alkalmas 800m2-es
telek sürgősen eladó! Irányár:
1,9 millió Ft. Telefonszám: 06/20512-4693
Nagykálló központjában, Zrínyi
Ilona u. 10. szám alatt 100 m2es, kertes családi ház eladó.
Telefonszám: 06/70-386-4592
Nagykálló belvárosában, 62
m2-es, erkélyes, 1+2 félszobás,
egyedi gázfűtéses, első emeleti
társasházi lakás 2db pincével
eladó. Irányár: 10 millió Ft Telefonszám: 06/20-921-6897
Nagykálló-Nagykertiszőlőben
3698m2-es, építésre is alkalmas
telek eladó. Telefonszám: 06/30648-5208

lakpárkányok, síremlékek, kandallók, korlátok, szalonna sütők.
Telefonszám: 06/30-562-0267
Válogatott, minőségi angol
ruházati bolt várja vásárlóit a
Korányi út 16. sz. alatt!
Termőföldet, tanyát keresek
megvételre Nagykálló közelében. Telefonszám: 0620/231
7556
Általános iskolások korrepetálását magyarból, felkészítést
a másnapi órákra, valamint
középiskolai felvételire való előkészítést vállalok! Telefonszám:
06/70-386-5293
Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, aljazás, alakítás,...stb.)!
Rövid határidővel! Telefonszám:
06/20-536-1981
Heverők, franciaágyak, fotelek
sarokülők, antik bútorok kárpitozását, egyedi puffok gyártását
rövid határidővel vállalok. Telefonszám: 06/20-396-3561

Takarítót, és ház-körüli munkára megbízható női munkaerőt
keresek. Telefonszám:06/70630-1113
Biztonsági őr és éjjeli őr munkát vállalok Nagykállóban és
környékén. Telefonszám: 06/30534-3345
Délutáni időre gyerek, vagy
idősebb nénik, bácsik felügyeletét, illetve szükség esetén főzést
is vállalok. Telefonszám:06/70533-8010
Megbízható középkorú nő
bejárónői munkát, takarítást, illetve idősek felügyeletét vállalja.
Telefonszám: 06/30-442-7235
Befúvásos, télen is kivitelezhető cellulóz alapú hőszigetelés,
födémek utólagos szigetelése,
1200Ft+ áfa/m2-től. Telefonszám: 06/30-289-9891
Matematikából korrepetálást
vállalok! Telefonszám: 06/30312-8876

Juhász András
Péter János
Erdei Tibor
Czirják Sándor
Pór Gábor
Papp Lászlóné
Mészáros Erzsébet
Tóbiás József
Simon László
Ferencz Sándor
Torma József
Gáti József
Mészáros László
Som Adrienn
Som Jánosné
Sebők Pálné

Nagykálló, Bercsényi u. 6.

G R AT U L Á LU N K

a házasságot kötött pároknak:

Mező Zsolt és Hamvas Erika

Szolgáltatás
Műkőkészítést, hideg-burkolást
vállalok. Kerítés fedlapok, ab-

Fotó: Pacsuta Éva

Adás-vétel
1 darab trabantönindító,
1 db trabantgenerátor, 3 db
trabantgumi felnivel eladó. Telefonszám: 06/20-548-5564
Nagykálló Fintortagba 1 hektár
gyümölcsös eladó. (kiadó)
Telefonszám: 06/70-234-3994,
06/42-264-418
Rotációs kapa fűnyíró adapterrel, műanyag harmonika ajtó
(90×210-es, kőris, vadonatúj)
eladó. Telefonszám: 06/30-7691227
2 db diófaágy ágybetéttel, 2 db
diófa éjjeliszekrény olcsón eladó.
Nagykálló, Nagykertiszőlő utca
12.
Jó állapotban lévő füles rekamié 2 db fotellel eladó, vagy tűzifára cserélhető. Irányár: 30.000F
Telefonszám: 06/20-450-7140
„Demrad” öntöttvas gázkonvektor fali tartozékkal(új), „Radiant”
24 KW-os fali gázkazán és függőleges kéményrendszer eladó.
Telefonszám: 06/30-769-1227
„Indián 40” kapálógép,
„TECUMSEH” egyhengeres
négyütemű léghűtéses benzinmotor és „Zengő” fűnyíró adapter
eladó. Telefonszám: 06/30-7691227
Törzskönyvezett szülőktől
származó tricolor beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók,
előjegyezhetők. Telefonszám:
06/20-804-6100
Bükk hasított, méteres, kuglizott
és kalodás tűzifa eladó! Telefonszám: 06/30-935-6345
Sürgősen eladó, még használatban lévő 3db cserépkályha,
4db gázkonvektor, 1db 1éves
fürdőkád, 1db 80 l-es villanybojler, 1db műanyag előszobafal:
dupla szárnyas bejárati ajtó, 2
ablak felülvilágítóval, 1db TV
szekrény, 1db mosogatószekrény
felsőrésszel. Telefonszám: 06/20994-4319
3-as csővázas eke, benzinmotoros fűnyíró, víztiszta 200
l-es műanyag hordó, és 25 l-es
kannák eladók. Telefonszám:
06/30-324-9156
Egyes nem használt ﬁtnesz- és
sporteszközeinket féláron kiárusítjuk! Telefonszám: 0620/590
7431
400-as körfűrész, gyaluval,
kompresszorral 220 V-os, egy
munkaasztalon, autómosó
rámpavas eladó. Telefonszám:
+36/70-646-1547
Tárcsás mosógép, centrifuga,
elöltöltős automata mosógép,
Thomson Tv, szobabútorok
eladók. Telefonszám: 06/70-6461547
400 l-es Zanussi fagyasztóláda
eladó. Irányár: 25.000 Ft Telefonszám: 42/263-044
„KARANCS” 4 lángú gáztűzhely
vezetékes gázhoz eladó. Irányár:
15.000Ft Telefonszám: 06/30355-2036

E L H U N Y TA K – 2011. január-február

Aranylakodalom
Köszöntés 55. házassági évforduló
A drága szüleim, Tisza Kálmán és Antal
Ilona 55 éve kötöttek házasságot. Hálás
szívvel köszönjük, hogy kitartottak egymás mellett. Kívánunk Nekik egészséget,
és azt, hogy még sokáig köszönthessük
őket!
Lányuk és családja

50. házassági évfordulójuk alkalmából
sok szeretettel gratulálunk Berki Miklósnak, és feleségének Berki Miklósné Kati
néninek. Juhász Zoltán, Nagykálló Város
polgármestere is kifejezte jókívánságait a
családi ünnepségen.
Jó egészséget és további szép, boldog
házas éveket kívánunk nekik!
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