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Idén először Nagykálló is részt vett a 
március 3–6. között megrendezésre 
kerülő Utazás Kiállításon. 
2011-ben 34. alkalommal rendezték 
meg a Hungexpo Budapesti Vásár-
központ területén az Utazás Kiállí-
tást. A vasárnapig tartórendezvényen 
Nagykálló városa első ízben kép-
viselte magát. A városunk számára 
készített standnál megismerhették 
programjainkat, nevezetességeinket, 
melyek igen népszerűnek bizonyultak 
a 2011-es expón. Bemutattuk, hogy 
a városunkban élő emberek milyen 
sokrétű, szemet gyönyörködtető al-
kotásokat tudnak létrehozni, s me-
lyek azok a dolgok, amelyekre igazán 
büszkék lehetünk. Ez a rendezvény 
nagyszerű lehetőség volt városunk 
bemutatására, Harangod és a Téka-
Tábor népszerűsítésére.
Az Észak-alföldi régió nyerte el 
a legjobb attrakció díját, melynek 
Nagykálló is szerves részét képezte a 
négy napos „turista-maratonon”.
A 19 társkiállító együtt megismer-
tették a látogatókkal a régi, falusi 
eszközöket, használati tárgyakat. Így 
például azt is megtanulhatták, hogyan 
lesz a lenből vászon, a vászonból 
ruha. Volt kézműves bemutató, igazi 
kemencében sült kenyér, mangalica 
szalonnal, lila hagyma és még sok 

más finomság. Látványelemekben 
sem volt hiányosság, az észak-alföldi 
standon  megelevenedett egy horto-
bágyi pásztorkunyhó, Debrecen fő-
tere, a sárkánnyal harcoló Gut Keled 
vitéz és a nyíregyházi Ócenárium. Az 
attrakciókat jól kiegészítették a pá-
linkamesterek remekművei és egyéb 
biotermékek.
A rendezvényen szinte egész Ma-
gyarország képviselte magát, régiók-
ra bontva mutatta be kínálatát mind-
azoknak, akik jobban szeretik a híres 
magyar vendégszeretetet és külföld 
helyett belföldön tervezik nyaralásu-
kat. Az idei kiállítás kiemelt témája 
az egészségturizmus volt, ezért az 
eseményen központi szerep jutott a 
gyógyfürdőknek. A látogatók válogat-
hattak az újdonságokból, rendkívüli 
előfoglalási kedvezmények közül, 
a világ szinte minden pontjára szóló 
turisztikai lehetőségekből és családi 
programokból is.
Összességében 32 ország 600 kiállí-
tója mutatkozott be a négynapos Uta-
zás kiállításon és a hozzá kapcsolódó 
Boatshow, Karavánszalon, Port.hu 
Bringaexpo és Himalája Expo kiállítá-
sokon. A kiállítók között több külföldi 
ország is képviselte magát, melynek 
idei külföldi díszvendége India, bel-
földi díszvendége Győr volt.

Zúg március…
Méltóképpen emlékezett meg 
Nagykálló az 1848/49-es Forradalom 
és Szabadságharc 163. évfordulójáról 
március 15-én.
A Városi Sportcsarnokban megren-
dezett ünnepségen Bugya István köl-
tő elevenítette fel a márciusi ifjak és 
forradalmárok nemes tetteit, korukkal 
vívott nagy csatáikat, s azok megha-
tározó történelmi jelentőségét.
Eme nap méltó megemlékezéséhez a 
Meglepetés Énekegyüttes, a Rózsafa 
citerazenekar, Kerezsi Antal és Oláh 
Sándor járultak hozzá közreműködé-
sükkel.
„Zúg március” című műsoruk több, 
mint fél órán keresztül varázsolt „for-
radalmi” hangulatot a sportcsarnok 
falai közé.
Az ünnepség végén a Szabadság 
kertben kerültek elhelyezésre a meg-
emlékezés virágai és koszorúi, tiszte-
legve 1848 hős magyar fiainak nemes 
tettei előtt.

Korcsoportjukban a második he-
lyezést érte el a Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes a 2011. február 19-
én, Kisvárdán megrendezésre kerülő 
I. Nemzetközi Néptánc és Világtánc 
Fesztiválon. 

A hagyományteremtő szándékkal lét-
rejött rendezvény, a táncszínházi ka-
tegória mellett az autentikus táncok 
vonalát is megőrizte. Ez utóbbiban 
lehettek eredményesek a nagykállói 
táncosok is, akikre büszkék felkészí-
tő tanáraik: Marinka-Nagy Katalin 
és Marinka Tibor.

A Kállaiak Kettese

Utazás kiállítás 2011

Nagykálló Város Önkormányzata és a
Nagykállói Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt és kedves  

családját
II. Rákóczi Ferenc születésének  

335. évfordulója alkalmából tartandó
megemlékezésre.

Ideje: 2011. március 28. (csütörtök) 11,00 óra
Helye: II. Rákóczi Ferenc mellszobra (Szabadság kert)

Közreműködik: Harsányi Gézáné helytörténész és Kulcsár Annamária

Meghívó

Gyermektánc Antológia  
2010. Budapesti Operettszínház

Mindig örömteli arról beszámolni, 
hogy városunk hírnevét nívós, orszá-
gos rendezvényen öregbítik helyi kul-
turális csoportok. Így történt ez 2011. 
február 27-én is a Budapesti Operett-
színházban. Az Újév köszöntő ren-
dezvénysorozat keretein belül került 
megrendezésre a Gyermeknéptánc 
Antológia. Itt képviselte Nagykállót 
és a Vásárhelyi László Alapfokú 
Művészeti Oktatási Intézményt a 
gyermek néptánccsoport. A 2010-es 
évben elért eredmények alapján egy 
országos szakmai zsűri választotta ki 
azt a 14 együttest, akik részt vehettek 
ezen a nagyszabású gálán. A gyerekek 
és felkészítő tanáraik Marinka-Nagy 
Katalin és Marinka Tibor hosszú hó-
napokon át tartó, fáradságot, időt nem 
kímélő munka árán érték el ezt az óri-
ási rangot jelentő lehetőséget. Mind 
a csoport, mind pedig a szülők nagy 
izgalommal várták a megmérettetést. 
Két autóbusszal vágtunk neki a „nagy 
kalandnak”. A helyszínen még több 
család is csatlakozott lelkes táborunk-
hoz, akik autókkal érkeztek. A gyer-
mekek megilletődöttség nélkül, és a 
rájuk jellemző magas színvonalon ad-
ták elő Bolhapiac című koreográfiáju-
kat. A közönség vastapssal jutalmazta 

a méltán büszke kis néptáncos palán-
táinkat. A fellépést követően sort kerí-
tettünk egy jó hangulatú közös fagy-
laltozásra. Gyönyörködtünk Budapest 
fényűző, esti panorámájában, majd 
kissé fáradtan 23 óra tájékán szeren-
csésen hazaérkeztünk városunkba. 
Mind a táncosok, mind a kísérőik egy 
életre szóló élménnyel lettek gazda-
gabbak. Jó érzés volt látni, hallani 
azt, hogy milyen elismeréssel szóltak 
a fővárosban a Nagykállói Gyermek 
Néptánccsoportról, és nagyra értékel-
ték a bemutatott produkciót is.
A nagykállói néptánc utánpótlás szak-
mai munkáját a Marinka-Nagy Kata-
lin – Marinka Tibor páros irányítja. 
Három korcsoportban (6-8 évesek, 
10-12 évesek, valamint 14 év fölöt-
ti kategóriában) mintegy 80 fiatallal 
foglalkoznak. Így biztosítják a lehető-
séget a gyerekek számára, hogy folya-
matosan fejlődjenek és járják végig a 
ranglétrát. A Néptánc Antológián sze-
replő Kállai Gyermek Néptánccso-
porttal 2005. óta dolgoznak együtt. 
Az évek során rengeteg fesztiválon, 
versenyen vettek részt.
Legjelentősebb eredményük a közel-
múltban a 2010-es megyei Pulyabál, 
ahol arany minősítést szereztek és 
ennek révén részt vehettek a Regio-
nális Néptáncfesztiválon Hajdúnáná-
son. Itt a zsűri különdíjjal jutalmazta 

a produkciót és ezáltal szerepelhettek 
a Budapesti Néptáncantológián is. A 
tanulmányi versenyeken is nagyon 
szép sikereket arattak. Az Észak-ke-
let Magyarországi Regionális döntőn 
Gyöngyösön bekerültek azon három 
együttes közé, akik az országos dön-
tőn Kecskeméten is felléphettek. A 
2011-es évben is sok feladat vár tel-
jesítésre. A Vécsey Kamaraversenyen 
egy hatfős csoport vesz részt, a ta-
nulmányi versenyen pedig szólótánc 
kategóriában három pár kap lehető-
séget. Komoly szerep hárul majd az 
ifjú néptáncosokra a hazai rendezé-
sű Néptáncfesztiválon is, ahol a 60. 
évfordulóját ünneplő Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes előtt tisztelegnek 
majd. 
A tanárok, a gyermekek és a hozzátar-
tozóik egy remek kis közösséget al-
kotnak. Minden évben szerveznek kö-
zös programokat, bizonyítványosztás 
a Harangodon, és a főzéssel egybekö-
tött jó hangulatú évzáró mulatság. A 
hagyományokhoz hűen idén is batyus 
bállal köszöntik a farsangot március 
5-én a Művelődési Központban. A kö-
zösen megszervezett és lebonyolított 
programoknak nagyon jó csoportfor-
máló és összetartó ereje van, hiszen 
az évek során egy nagy családdá for-
málódott a társaság.

Jánóczki József

Budapesten járt a gyermek néptánccsoport
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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”

Szatmári töltött káposzta
Szilágyi Imréné receptje

Hozzávalók:
20 dkg füstölt tarja, 20 dkg sertésapró, 30 dkg tengerikása, 1 dl olaj, 10 dkg vö-
röshagyma, 2 dl tejföl, 5 dkg paradicsompüré, 1 kg savanyú káposzta, paprika, 
bors, fokhagyma, ételízesítő, 

Elkészítés:
A füstölt tarját a sertésapróval együtt ledaráljuk, hozzáadjuk a tengerikását, 
ízesítjük, fűszerezzük. A kész tölteléket savanyú káposztalevélbe töltjük, majd 
paradicsomos alaplével leöntve megfőzzük. Tejfellel lelocsolva tálaljuk.
Jó étvágyat!

Székely parasztbácsi telefo-
nál a rádió kívánságműsorába: 
- Találtam egy pénztárcát, ben-
ne van 30.000 forint, 500 dollár és 
30.000 euró. – mondja a bácsika. 
– Ez igen gratulálok, más nincs benne? 
– De egy névjegykártya, valami Kovács. 
Na, ennek a Kovácsnak szeretnék külde-
ni egy számot.

Havi  
Góbéságok

„Báloztak a Kállai Lakodalmasok”
2011. február 12-én tartottuk 
meg a Kállai Lakodalmas Egye-
sület jótékonysági batyus bálját 
a Korányi Frigyes Gimnázium 
ebédlőjében.

Az egyesület tagjai és a szép szám-
mal összegyűlt vendégsereg nagyon 
jól érezték magukat a rendezvényen.
Megtiszteltek bennünket jelenlétük-
kel Oroszné Dr. Nagy Matild alpol-
gármester Asszony és férje Orosz 
János bizottsági tag, Fodor János 
volt polgármester, Nagykálló és 
Metzingen díszpolgára és felesége, 
Horváth György református lelkész, 
Nagykálló város díszpolgára és fele-
sége Dr. Ónodi Borbála Korányi-dí-
jas orvos.
Régebbi tagjaink, Miló Mária és Er-
dei László is örömmel jöttek el, vala-
mint a tejfogas menyasszony szere-
pét már kinőtt Juhász Anna.
A néptáncmozgalom jeles képviselői, 
a Kállai kettős Néptánc Klub veze-
tői, az Illés házaspár, és a klub tagjai 
szintén jelen voltak.
A hozott finom falatokból és italok-
ból mindenki jóízűen fogyasztott, 
majd Kállai Lakodalmas Egyesület 
éjfélkor lakodalmi töltött káposztá-
val kedveskedett a vendégeknek.
Hangulatos, vidám zenét szolgálta-
tott a zenekar, amelyre vidáman tán-
colt mindenki.
A néptáncosok most is kitettek ma-
gukért bravúros táncukkal.
A jó hangulatról Vágó László vőfély 
gondoskodott, kinek felköszöntő 
rigmusai lakodalmi hangulatot vará-
zsoltak a bálon részt vevők körében.
A menyasszonytánc igazi lakodalmi 
esemény volt, Kocsán Krisztina és 

Újfalusi Ádám „ifjú pár”, Domokos 
István „bolond menyasszony” és 
Plajos Zsolt „párjának” közreműkö-
désével.
A tombolasorsoláson rengetegen 
nyertek, a fődíj Somogyiné Viroszt 
Mária puzzle-képe és Radics László 
fésülködő tükre volt. Köszönjük a 
sok felajánlást!
Nagyon örülünk, hogy mindenki jól 
érezte magát, és még napokig em-
legették a jó hangulatú rendezvényt 
városszerte.
Megköszönjük támogatóink segítsé-
gét:
Almási Lászlóné, Bartha Gyuláné, 
Belme János, Bíró Béla, Dankó And-
rás, Diósi Józsefné, Drenyovszki 
Miklósné, Gyetvai Attila, Horváth 
György-Dr. Ónodi Borbála, Illés Ist-
ván, Iványi Sándor, a Kocsán család, 
Nagy László, Radics László, Ratkó 

Józsefné, Ruszka Lőrinc, Sipos 
Eszter, Sajtos Józsefné, Somogyiné 
Viroszt Mária, Szabolcsi László, Ti-
sza András-Tisza Gabriella, Ujfalusi 
Jánosné.
A jótékonysági bál bevételét az egye-
sület fellépéseinek utazási költségei-
re fogjuk fordítani.
Megköszönjük a Kállai Lakodalmas 
Egyesület minden tagjának odaadó, 
szorgalmas munkáját.
Jó érzés, hogy egyesületünket, ha-
gyományőrző munkánkat ilyen so-
kan szeretik és becsülik nemcsak 
Nagykállóból, hanem Nyíregyházá-
ról és Debrecenből is.
Reméljük, még lesz ilyen vidám kö-
zös rendezvényünk.

Klániczáné Erdőhegyi Karolina, 
a Kállai Lakodalmas Egyesület 

vezetője és
Erdei Anita művészeti vezető

Utcai futóverseny 
2011. március 15.

Szép időben 103 futó teljesítette a 855 méteres  távot.
A korcsoportok helyezettjei:

Óvodások:                                               
1. helyezett: Szabolcsi Vince
2. helyezett: Kemecsei József
3. helyezett: Kocsis Kiara
 
Általános iskolás alsós leány:                
1. helyezett: Zakar Edit Dóra
2. helyezett: Dallos Georgina
3. helyezett: Dallos Petra
 
Általános iskolás alsós fiú:                     
1. helyezett: Bojti János
2. helyezett: Balogh Tibor
3. helyezett: Nagy András
 
Általános iskolás felsős leány:               
1. helyezett: Bardi Timea
2. helyezett: Magyar Lilla
3. helyezett: Lakatos Cintia
 
Általános iskolás felsős fiú:                   
1. helyezett: Bihari Norbert
2. helyezett: Kristóf József
3. helyezett: Kondor Péter
 
Középiskolás leány:                               
1. helyezett: Simon Edina

2. helyezett: Szőke Zsuzsanna
3. helyezett: Kocsis Ramóna
 
Középiskolás fiú:                                    
1. helyezett: Farkas Lajos
2. helyezett: Varga Roland
3. helyezett: Bardi János
 
Felnőtt női:                                              
1. helyezett: Tóth Zsuzsanna
2. helyezett: Havasiné Marsi Zsu-
zsa
3. helyezett: Garai Gréta
 
Felnőtt férfi:                                            
1. helyezett: Törő Imre
2. helyezett: Szabolcsi Attila
3. helyezett: Garai József
 
Senior női:                                               
1. helyezett: Magyar Andrásné
2. helyezett: Tóth Lászlóné
3. helyezett: Patkós Károlyné
 
Senior férfi:                                             
1. helyezett: Tátrai József
2. helyezett: Tóth László
3. helyezett: Ratkó József

A Vásárhelyi László Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény Modern 
Tánc Táncszakának növendékei ran-
gos versenyeken vettek részt. 
Sárospatakon Regionális Tanulmá-
nyi Versenyen, ahol a gyermek kor-

csoport a Modern Balett Csoportos 
Kategóriát megnyerte, a Junior-szóló 
Kategóriában első, míg a Felnőtt Jazz 
Csoportos Kategóriában második he-
lyezést értek el. A sikersorozatot kö-
vette a Debrecenben megrendezett 

Regionális Kvalifikációs Minősítő 
Verseny, ahol mind a három korcso-
portban Arany Minősítést kaptak, 
valamint egy Különdíjjal térhettek 
haza! Gratulálunk!
A csoportok felkészítő tanára: 
Miskolczi Mária moderntánc peda-
gógus.
Versenyzők: 
Gyermek korcsoport: Czérna 
Liliánna, Marssó Julianna, Ferencz 
Tímea, Porkoláb Stella, Szuromi 
Gréta, Bakai Alexandra, Bakai Máté, 
Bojti Benjamina, Erdei Zsófia, Tóth 
Amina.
Felnőtt korcsoport: Dudás Krisztina, 
Borsy Alexa, Péter Csilla, Sőrés Eni-
kő, Nagy Dóra, Uri Anna, Barcsay 
Vivien, Puskás Anita, Körmendi Ág-
nes, Kander Barbara.

Rangos versenyeken a modern táncosok

Emlékezzünk meg együtt a színház világnapjáról!

Színházi Világnap 
Ideje: Március 28. (hétfő) 17 óra

Helye: Korányi Frigyes Gimnázi-
um (drámás tanterem)

Közreműködnek: A Korányi Frigyes 
Gimnázium drámatagozatos  

növendékei
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Jeremiás 36,32 
„Jeremiás tehát elővett egy másik tekercset, 
odaadta Báruk írnoknak, az pedig felírta rá 
Jeremiás diktálása után azokat a beszédeket, 
amelyek a Jójákim, Juda királya által elége-
tett iratban voltak.”
 
 Március első vasárnapja a Református Egy-
házban Biblia vasárnapja. Ilyenkor megemlé-
kezünk a Szentírásról, arról, milyen mérhetet-
len ajándéka Istennek számunkra, felidézzük 
mit jelent ma és perselyadományukat elküld-
jük a bibliakiadás támogatására.
 
 A fenti igeversben egy írnok képe elevenedik 
meg előttünk, aki leírja Isten igéjét. A nevét 
is tudjuk. Báruknak hívták. Abban az idő-
ben nem volt még írógép, szövegszerkesztő, 
kompjuter, vagy nyomda. Az írnok másolta 
Isten igéjét egy pergamentekercsre. Eszközei 
egy kihegyezett nádszál vagy toll volt és tinta. 
Olyan fontos hivatás volt az írnoké, mint ma 
egy orvosé, vagy ügyvédé. Egész életét annak 
szentelte, hogy pontosan és tisztán másolja a 
szent iratokat. A könyvtekercsek  melyek Isten 
igéjét tartalmazták nem egy személy birtoká-
ban voltak, ahhoz túl sokba kerültek, hanem 
egy egész közösségében. A zsinagógában kü-
lönleges helyen tartották, ahonnan szombaton-
ként elővették és felolvastak belőle. A Bibliát 
gondosan megőrizték, és továbbadták az írno-
kok évezredeken keresztül. Báruk Jeremiás 
mellett szolgált írnokként, az eredeti üzenetet 
pontosan úgy írta le ahogyan a próféta diktál-
ta. A Bibliában úgy van jelen Isten igéje mint 
a fény a villanykörtében. Az eredeti szavakat  
új nemzedékek lemásolták, és az írnokoknak 
köszönhetően pontosan ránkhagyományozták. 
Gondoljunk a Holt-tengeri tekercsekre 1947-
1950-ig többszáz ótestamentomi kézírat vagy 
annak részlete került elő barlangokból, melye-
ket a Krisztus előtti 2. századtól, a Krisztus 
utáni l. század közötti időben másoltak. Min-
denki meglepetésére szinte tökéletesen egye-
zik a jelenlegi Bibliánkkal.

Nékem sok szép Bibliám van,régiek és ma-
iak egyaránt. Az egyik legfontosabb egy 
szabványméretű Károli Biblia  melyet 1966-
ban kaptam édesapámtól ajándékba, amikor 
a theológiára jelentkeztem továbbtanulni. 
Ez volt az első saját Bibliám.Ehhez társult 
még két becses könyv melyeket édesapám 
egy öreg kollegájától kaptam útravalóul.  
Bunyan János:A zarándok útja és a Szikszai 
féle keresztyényi tanítások és imádságok. 
MIndhármat a mai napig szeretem. Ezt a 
Bibliát vittem magammal évtizedekkel ké-
sőbb, amikor egy ökumenikus küldöttséggel 
néhány napot a Szentföldön töltöttem, és ezt 
szeretném magammal vinni egyszer  ha el-
megyek. A külseje már nem az eredeti, mivel 
elég olcsó és gyenge kötése volt, hamar szét-
esett, de átköttettem bőrbe és így kitart.
 
A Biblia hitünk és életünk zsinórmértéke. 
Nem eszményíti az aszkézist.Ezekben a 
napokban  beléptünk a nagyböjtbe , ami a 
Húsvétra való felkészülés ideje. A böjt esz-
köz és nem cél. Jótékony hatása van , ön-
megtartóztatásra, mértékletességre, a test 
megfegyelmezésére, fékentartására nevel 
,a felmerülő szükség szerint. Önként vál-
laljuk magunkra, azért, hogy a test és lé-
lek egyaránt fellélegezhessék. Böjt alatt 
is mindebben segít ségünkre van a Biblia. 
Hogy éberek és serények legyünk az új élet 
felébresztésében és folytatásában. Nagy 
kegyelem az, hogy mindenkinek lehet sa-
ját Bibliája, de ezt ne tekíntsük magától 
érthetődőnek. Olvassuk minden nap, tanul-
mányozzuk egész életünkben, adjuk tovább 
az újabb nemzedékeknek, és mondjuk el mi 
mit tanultunk  belőle.
 
 „Uram a Te Ígéd nekem a sötétben szövétne-
kem, Mind igazak és ámenek amik szádból 
kijöttenek, Azért amit nem látok szemmel, 
béveszem szavadra hitemmel.” Énekeskönyv 
231,1v.

Horváth György ref.lelkész

Kedves Családok!
A családon belüli imádságról írok most is. Előző 
alkalommal kérdeztem: Hogyan alakul nálatok a 
család imaélete?

Ezzel kapcsolatosan kevés visszajelzés érkezett, 
de igyekszünk összegyűjteni minden értékelő 
megnyilatkozást. Annyi biztosan tapasztalható, 
hogy családonként vannak kialakult szokások.
De jó lenne erről többet beszélni és egymástól ta-
nulni, kérlek benneteket, hogy legyetek nyitottak 
családon belül és kívül is.
Mivel imádságra tanítani a szülő feladata, kell, 
hogy egyik vagy mindkét szülő kezdeményezzen 
közös imádságot is. A gyermeknek és mindenki-
nek minta kell, kapnunk kell imádságos mintát is, 
mert ha az ember nem lát, nem hall ilyet, nehe-
zebb lesz az imádságos élete.
VAN-E IMÁDSÁGOS MINTA ÉS ÉLMÉNY 
CSALÁDOTOKBAN?
Sok ember vonakodik lelki életének benső titkait 
megmutatni családjában, vagy mások körében. 
Gondoltál-e már arra, mennyi hit és szeretet kin-
csétől fosztod meg azokat, akik környezetedben 
élnek, pedig erre szükségük lenne…?
A vallásos nevelés és az imádság összetartozik.
Az ószövetségben nem voltak iskolák, nem volt 
mai értelemben vett hitoktatás, de az apák és a 
családok kötelessége volt elmondani Isten nagy 
tetteit, vagyis beszéltek Istenről és beszélgettek 
Istennel énekben, imádságban. Nagyon korán 
kell ezt elkezdeni. Hallottad-e már, hogyan dicsé-
ri Pál apostol Timoteusnak, kedves tanítványának 
a hitét? Ezt mondja: Nem egészen a te érdemed 
és dicséri édesanyjának és nagyanyjának nagy hi-
tét, akik szívébe ültették. Bár elmondhatnánk ma 
fiataljainkról, nagy hitedet szüleidtől kaptad, ők 
pedig ezt mondanák: Áldott legyen az én imádsá-
gos lelkű édesapám, édesanyám és nagyszüleim-
Temetéskor szoktak is így emlékezni elhunyt 

szülőkre, a szülői házra, mely felnevelt.
Befejezem. Az Istennel való beszélgetés, az 
imádság élményt ad és csodálattal tölt el. Jézus, 
Mária, József családi közösség, a Szent Család- 
csodálkozzatok rá a mellékelt énekben.
Előbb leírtam, vannak családjaink életében kiala-
kult szokások.! Egy rendhagyót említek. Egyik 
nyíradonyi nagymamáról hallottam a karácsony-
fa alatt ezt mondta az unokának:
„Hunyjátok be a szemeteket és meglátjátok a Jé-
zuskát!”
Most együtt „hunyjátok be a szemeteket”…imád-
kozzatok!

Lelkipásztori köszöntéssel: 
Vitai László római katolikus apát-plebános

Ének Szent Családhoz
( Dallam: Mennyből az angyal…)

Ó, Jézus, Jézus, ó kegyes Jézus,
Légy velünk, légy velünk,
Könyörgünk néked, szent békességed,
Add nekünk, add nekünk.

Ha a bűn éget, ha ver az élet
Vihara, vihara,
Csillagunk éjben, segíts a vészben,
Mária, Mária.

Mária őre, hű kísérője,
Szent József, Szent József,
A betegágynál és a végórán,
Védelmezz, védelmezz.

Ha erőnk nincsen, példátok intsen,
Szent család, Szent Család:
Ha szívünk tiszta, megnyílik majd a 
Mennyország, mennyország.

 Egy ismerős mondta el, hogy a nagyapja so-
sem beszélt a böjtről, de feltűnt, hogy nem 
eszik és nem is iszik egész nap. Ilyen volt a 
nagyböjt első napja és nagypéntek is.
A keresztény emberben felmerül a kérdés mi-
ért nem elég, ha imádkozom.
A test és a lélek összetartozik, az emberi kap-
csolatokban ez egyértelmű. Az imában Isten-
hez szólok. Nem arról van szó, hogy Isten csak 
akkor hallgat meg, ha böjtölök. Az önmegta-
gadás segít, mert észreveszem, hogy meny-
nyire rászorulok Istenre. A böjt segít, hogy 
teljesen Istenre figyeljek. A böjttel Istent en-
gesztelem. Nem azért mintha Isten haragudna 
rám, hanem inkább aki „megteremtett téged 
megkérdezésed nélkül, az nem fog üdvözíteni 
nélküled” mondja Szent Ágoston.
A böjt lényege, hogy oda is sugározzunk sze-
retetet, ahol korábban nem volt! Ha önma-
gamért böjtölök, hogy fittebb, egészségesebb 
legyek, lefogyni- annak semmi köze a vallás-
hoz. A böjtnek vannak határai. 
Szent Margit a Nyulak-szigetén halálra veze-
kelte magát a hazáért. Isten ilyet nem kíván 
legtöbbünktől.

Már a korai egyház az ima kiegészítéseként 
vállalt böjtöt különféle küldetések, szertartá-
sok előtt.

Jézus nem adott részletes tanítást a böjtölés 
mikéntjéről.-Már a zsidók dicsekedtek az 
imában „kétszer böjtölök hetenként”.
A gyógyító böjt. Jézus tanítja „nem az szeny-
nyezi be az embert, ami a szájába jut, hanem 
ami a száját elhagyja”.
 A böjt az ima egyik kísérője. Már a népi or-
voslás felismerte a böjtök gyógyító hatását. 
A böjt hatása? Szent Athanásziosz mondja” 
a böjt megszenteli a testet, és végül elvezet 
Isten trónja elé”. Baszileosz óv a képmutatás-
tól, a böjt az örvendezés oka szerinte. Vagy a 
böjt „ a test békességét jelenti”.
Ma a böjt egészen önkéntes. Böjtölsz-e? Jó 
volna ma nemcsak a nagy ünnep /húsvét/ előtt 
böjtölni!
Lehetne nagy eseményekre böjttel készülni. 
Akár közösségekben is. Mennyi vita kezelhe-
tő lenne így.

Dr. Soltész Mihály
görög katolikus parochus

A Biblia üzen: Böjtölsz-e?

Lelkipásztori levél a család évében

A Biblia vasárnapja

Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves családját,  

művészetkedvelő barátait a

VII. Nagykállói Tavaszi Tárlat
megnyitójára.

Időpont:
2011. április 11. (hétfő) 17.00 óra

Helyszín:
Művelődési Központ Kamara terme

Tisztelt véradók!
A Magyar Vöröskereszt Nagykállóban a következő véradást  

április végére tervezi.
Önökre minden időben számíthatunk.  

Beteg embertársaink nevében kérjük, ha tehetik, jöjjenek vért adni!

Véradás időpontja: 2011. április 29. (péntek) 8-13 óráig

Helyszín: Nagykálló, Művelődési Központ, Kossuth út 8.

Tisztelettel kérjük Nagykálló lakosságát, hogy a zavartalan vérellátás 
érdekében jelentkezzenek véradásra.

Önzetlen segítségét köszönjük.

Személyi igazolványát és a TAJ-számát tartalmazó kártyáját feltétlenül 
hozza magával!

Ratkó József Versmondó Fesztivál
Idén 10 éves jubileum alkalmából kerül megrendezésre a

Ratkó József Versmondó Fesztivál, 
amelyre szeretettel várjuk mindazokat, akik az előző kilenc alkalommal valami-

lyen helyezést értek el a nagykállói döntőben. 

Természetesen azokat is szívesen látjuk, akik nem lettek helyezettek ugyan, de 
egy szoros területi verseny győzteseiként jöhettek el Nagykállóba. Nekik sok-sok 

tartalmas beszélgetést, vers- és zenei élményt, kirándulást ígérünk. 

A rendezvény pontos időpontja: 2011. április 15-16. 

Helye: Művelődési Központ Nagykálló, 4320 Kossuth út 8.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb információ a Művelődési Központban kérhető!
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A híres zeneszerző Richard Wagner 
a következőképpen tisztelgett a női 
nem nagysága előtt:
„Az élet zenéjét a nők adják, akik 
őszintén, minden feltétel nélkül fo-
gadják magukba a dolgokat, hogy ér-
zéseiken át szebbé alakítsák azokat.”
Március 8-án ünneplik világszerte a 
nőnapot. De vajon honnan ered ezen 
ünnepünk, mióta köszöntik a nőket 
ezen a napon?
1910-ben határozták el, hogy nem-
zetközi nőnapot tartanak annak em-
lékére, hogy 1857. március 8-án 
New Yorkban a textilipari munkás-
nők a béregyenlőségért és munkaidő 
csökkentéséért sztrájkoltak. A dátum 
akkor vált véglegessé, amikor 1917-
ben Oroszországban ugyanezen a 
napon tüntettek a nők kenyérért és 
a békéért. Az ünnep igazi születése 
korábbra, a századfordulóra tehető, 
és szorosan összekapcsolódott a nők 
különböző jogainak követelésével. 
Néhány évtized elteltével, amikor 
már egyre több országban vívták ki 
a nők a választójogot, és a mozgalom 
elérte legfőbb célkitűzését, hanyatlani 
kezdett. A ’60-as évek nőmozgalmai 

során viszont új értelmet kapott a nő-
nap: a nők már az egyenjogúságukért 
küzdöttek. 1977-ben az ENSZ is elis-
merte, és felvette a világnapjai közé. 
Magyarországon először 1914-ben 
ünnepelték a nőnapot. 1949-től az 
állami propaganda állította a saját 

szolgálatába, a rendszerváltás után 
viszont az ünneplése visszaszorult. 
Érdekes azonban, hogy Oroszország-
ban a mai napig munkaszüneti nap 
március 8.
Nagykállóban is köszöntötték a le-
ányokat, nőket, asszonyokat a Mű-
velődési Központban megrendezett 
Városi Nőnap keretein belül.
Juhász Zoltán polgármester Úr ün-
nepi köszöntőjében kihangsúlyoz-
ta, hogy mind a közéletben, mind a 
magánéletben milyen fontos szerepet 
töltenek be a nők városunkban.
Majd a Korányi Frigyes Gimnázium 
drámatagozatos növendékeinek elő-
adása következett.
Hallhattunk verseket, musical 
részletet, valamint Tasnádi István 
Paravarieté című darabjának mo-
mentumait is.
A Nyírségi Vigadó együttes is meg-
emlékezett a hölgyekről, összeállí-
tásukban örökzöld slágereket adtak 
elő.
Az ünnepség zárásaként a képviselő-
testület tagjai adták át a tisztelet és 
megbecsülés virágait minden kedves 
részt vevő hölgynek.

 Az idei nőnapi rendezvénysorozat 
az Őszi napfény Nyugdíjas Egye-
sület tagjai által készített kézi-
munkákból rendezett kiállítással 
kezdődött. 

Magam is művelem a kézimunkázás 
jó néhány ágát, ezért nem kis kíváncsi-
sággal mentem el a megnyitóra. Sokáig 
méltathatnám a szebbnél szebb mun-
kákat, a gyönyörű horgolásokat, hím-
zett terítőket és azok alkotóit, ezt már 
többször meg is tettem, de hogy most 
tollat ragadtam, az Csomósné Áginak 
és Zilahyné Margónak köszönhető. A 
kézimunka szó hallatán többnyire a 
horgolás, a kötés, ill. horgolt terítők 
és kötött pulóverek jutnak az eszünk-
be. Ezen a kiállításon Ági és Margó 
jóvoltából a kézimunkázás új vagy 
mifelénk kevésbé ismert területeivel 
ismerkedhettünk meg, mint pl. a folt-
varrás, a batikolás, a csuhézás. Dicsé-
rendő törekvésük, hogy a kézimunká-
zás népszerűsítése és megszerettetése 
érdekében a hagyományosnak tartott 
kézimunkázás mellé, mind formában, 
mind technikában és témában más,új 
„műfajjal” kísérleteznek, próbálnak 
a mai kor kihívásának megfelelni. 
Hiszen szomorúan látjuk és tapasztal-
juk, hogy a mai fiatalok már kissé ide-
jét múltnak tartják a kötést, horgolást. 
Nem köti le őket sem a készítése, sem 
a felhasználása. Nem értékelik kel-

lően. Ezért is tartom dicsérendőnek 
az újfajta, más irányba igyekvő két 
említett alkotó tevékenységét, mert 
ebben látom a kézimunkázás meg-
újulását, tovább élését, mivel nagyon 
közel áll a fiatalok életfelfogásához, 
ízlésvilágához, praktikussága és hasz-
nossága által is. Nem is olyan régen 
volt, amikor Blanár Katalin gyöngy-
fűzése és nemezelése, Félegyháziné 
Ancika csipkeverése úttörő vállalko-
zásként elindult a városban és mára 
óriási népszerűségre tettek szert és 
számtalan követőre találtak, nem is 
akármilyen színvonalon. A most ki-
állított darabok az alkotók finom íz-
léséről tanúskodnak, mind a forma, 
mind a színvilág megválasztásában. 
Az esztétikai élmény nyújtásán túl, 
praktikusak is. Az ágytakaró, a pár-
na, a batikolt ruha, a csuhéból ké-
szült dísztárgyak hasznosságukkal is 
jó szolgálatot tesznek. Nem beszélve 
az anyagigényükről ill. igénytelensé-
gükről, mely olcsó, természetbarát. 
Hiszen tengeri csuhé, mint a tenger, 
csak szét kell nézni a határban. A folt-
varráshoz pedig az elhasznált vagy 
már nem használt ruhadarabok, szö-
vetek „újra hasznosulva” adhatnak 
nyersanyagot. Remélhető, sőt biztos, 
hogy Ági és Margó „tanítványainak” 
munkáival is találkozhatunk a követ-
kező kézimunka kiállításon.

Oroszné Dr. Nagy Matild

Nőnapi Ünnepség Nagykállóban
Az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület kiállításának megnyitó 
ünnepségével kezdődött el a Vá-
rosi Nőnapi rendezvénysorozat 
hétfő délután.
Az Egyesület tagjai által készí-
tett kézimunkák a legkülönfélébb 
technikák megvalósításával ké-
szültek el.
Az ide látogatók megcsodálhatják 
a csipkeverést, batikolást, szőttest, 
hímzést, gobelin-t, gyöngyfűzést, 
csuhézást, horgolást, foltvarrást, 
de még a kézzel készített pálinkás 
hordót is.
A kiállítást Ruszka Lőrinc, az 
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesü-
let tagja nyitotta meg.
Köszöntőjében kiemelte a Nők 
szerepét a családban és a közélet-
ben, a jelenlévő hölgyeket egy 
kedves verssel ajándékozta meg.
A megnyitó jó hangulatáról a Nap-
lemente Nótakör gondoskodott 

népdal összeállításával. A kiállí-
tott páratlan művek egytől egyig 
értékesek, elkészítésük megannyi 
türelmet és fáradságot igényelt.
Az alkotók páratlan kézügyesség 
birtokában vannak, és reméljük, 
hogy mérhetetlen tudásukat a jövő 
generációinak is átörökítik.
A kiállítást március 25-ig, hétköz-
nap 8-16 óra között tekinthetik 
meg a Művelődési Központ Ka-
maratermében.
A kiállítók névsora:

Lászlófi Istvánné
Krizsai Jánosné
Zilahy Sándorné
Bihari Lászlóné
Homonyik Jánosné
Kelemen Györgyné
Jánosi Istvánné
Reményi Istvánné
Nemes Lászlóné
Pápai Pálné
Boros Ferencné
Jécsák Györgyné
Nyeste Andrásné
Juhász Józsefné
Csomós Szabolcsné
Boldizsár Lászlóné
Mocsári Sándorné
Lászlófi István

„Az ember hasonlóvá válik  
ahhoz, amiben gyönyörködik”

Egy kiállítás apropóján
Divatbemutatóval ért véget a Nőnapi 
rendezvénysorozat Nagykállóban.
Bagaméri Anikó viseletkészítő cso-
dás ruhakölteményei várták az ide 
látogató érdeklődőket.
A bemutató előtt az Érpataki Asz-

szonykórus énekelt kedvenc dala-
ikból, majd következett a modellek 
és az általuk bemutatott ruhák se-
regszemléje. Láthattunk reneszánsz, 
barokk, 18. századi magyar, francia 
viseleteket, báli ruhákat.

A tervező profizmussal készítette 
ruhacsodáit, a csipkék, díszítések, 
anyagok mind a legkiválóbb minősé-
gű, kifinomult ízléssel összeváloga-
tott darabok voltak.
Akik kedvet kaptak arra, hogy ma-
guk is megvásárolják Bagaméri 
Anikó ruháinak egyikét nagy sze-
rencsével jártak, mivel minden je-
lenlévő vendég 10% kedvezményt 
kapott, melyet a tervező üzletében 
válthat be.
A divatbemutató méltó zárása volt a 
Nőnapi programsorozatnak, remél-
jük máskor is ilyen színes és rend-
kívüli programokon szórakozhatnak 
Nagykálló leányai, asszonyai.

Történelmi korok ruhái

A Korányi Frigyes Gimnázium 
első éves drámás tanulói Időza-
var címmel interaktív programot 
valósítottak meg, amely során a 
néző nem csak szemlélődő volt, 
hanem aktív cselekvő részévé vált 
a jeleneteknek. 

A Munkácsi Gyuláné vezette Piktor 
csoport egy különleges Időfával lep-
te meg a közönséget. A színvonalas 
és egyedi megfogalmazás mellett a 
meglepetést fokozta, hogy a fa egy-
szer csak forogni kezdett.

A másodikosok videoüzenete szintén 
meglepte a látogatókat, amikor a há-
tuk mögött bekapcsolódó televízió-
ból küldtek egy megzenésített verset 
a résztvevők számára. Az új forma 
megtermékenyítő hatással volt a kü-
lönböző művészeti ágban tevékeny-
kedő gyerekekre, új tehetségterüle-
teket fedezhettünk fel. A néptáncos 
verset írt, a drámás verset zenésített 
meg, a zenész átiratot készített. 
A projekt négy művészeti ág együtt 
gondolkodásból született, témája az 
óra és az idő.

A különleges performance-ra két tur-
nusban várták a vendégeket, akik há-
rom különböző hangulatú teremben 
tekinthették meg a kiállított képző-
művészeti alkotásokat és az alkotá-
sokhoz kapcsolódó – a zene, a dráma, 
a mozgás és a tánc nyelvén megfo-
galmazott – gondolatokat, érzéseket 
és hangulatokat.
Az Idő-emberek végig kísérték a lá-
togatókat, segítettek az eligazodás-
ban, cselekvésre bátorítottak, együtt 
lélegeztek a történésekkel, reagáltak 
a vendégek érzéseire, gesztusaira.

„ LÉPTÉK az ÉRTÉK”



agrár,  kultúra
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Nagykállói életképek
A 92. éves Kőhegyi Laci bácsi mesélte 3. rész: Halálos ítélet után - Szibéria.

No oszt, mikor kérlek szépen megjött a pa-
rancs, hogy a foglyok mehetnek haza, akkor a 
lágert deszkábul kétfele rekesztették, az egyik 
felébe mentek a németek, a másik felében 
maradtunk mi. Két nap múlva az ajtót kinyi-
tották a németek előtt. Mindenütt szabadon 
mozoghattak, Rá három napra jött a vagon, 
már szállították is haza őket. Utána követ-
keztek a magyarok. Nekem két falumbeli is 
volt köztük, kértem őket, hogy ha majd haza-
érnek, legalább mondják el itthon, hogy még 
élünk. Hát nem szóltak. Nem szóltak egy szót 
sem. Az egyik ott lakott annak idején, ahol a 
fényképész volt, ott egy kis öreg házban, ab-
ban lakott a szüleje, meg ő is. A másik az meg 
Kiskállóban lakott. Miska, a testvére, az nem 
volt fogságban, megúszta valahogy. Itt volt az 
öreg otthonban, csak már meghalta magát egy 
cseppet.  Mi száztizennégyen meg ott marad-
tunk. Képzeld el, milyen keserves élet volt az. 
A különböző barakkokból ekkor összejöttünk 
egy helyre. Nem ettünk. Nem evett senki. Pe-
dig nem beszéltünk össze. Már két nap eltelt. 
Hoztak az oroszok enni, behoztak még kaka-
ós kávét is. Kusáj! Kusáj! Majd a nyavaja tört 
ki, ittam volna, de a többi se itta, hát én se. 
Egyszer oszt jöttek Moszkvából magas rangú 
tisztek. Miért nem esztek? Már tíznek megjött 
a prikáz, a parancs, hogy ők már mehetnek 
haza. Ti is megkapjátok a parancsot, hamaro-
san mehettek hazafelé. Ne éhezzetek tovább. 
Hát neki fogtunk enni. Hét napig nem volt a 
számban étel.  Mint a bábaszarka, úgy jártam, 
a lábamban nem volt erő. Ettük, amit adtak, 
két napig csak teát, tisztán csak teát. Hohó, 
abban az üres gyomorban micsoda jó ízű volt. 
Később hoztak hurkát, meg szalonnát is, pe-
dig azt sose kaptunk. 
Kérlek szépen, a többiek eljöttek ’48-ban, el-
telt három év, mi még ’51-ben is ott voltunk. 
Találtak azok munkát nekünk. Löktek egy 
pár rubelt, de csak azért, hogy kenyeret meg 
marmaládét vehessünk rajta, hogy tovább bír-
ja a fogoly a munkát. A fenekünkön meghúzta 
a bőrt az orvosnő, azoknál, akiknél már nem 

nyúlott a fenekén a bőr, az már OK-s volt. 
Gyenge, úgy mondták rájuk, hogy OK-s. No 
eljött az idő nekünk is. Azt mondták, szed-
jük össze magunkat, mert megjött a prikáz. 
Az összes magyar mehet haza. Hoztak be két 
borotvát, pálinkát, sört, kinek mi kellett. Ci-
vilek közt együtt utaztunk Kijevig. Ott aztán 
jött 12 fegyveres őr, farkaskutyákkal, akkor 
bevittek minket egy repülőhangárba. Itt nem 
volt barakk, hárman, négyen összefogtunk, 
hoztunk egy-egy darab fát, cementes papír-
ból meg sátorlapból csináltunk valami ólfélét, 
abba bújtunk bele, mint a kutya. Egyszer csak 
mondom  fiúknak, mindegy nekünk már, hogy 
mi lesz, és elkezdtük dalolni, hogy „ A kijevi 
vasútállomáson  három gőzös áll a negyedik 
vágányon”. Pont megérkezett egy orosz sze-
relvény, mindenki arra az oldalra szállt le, 
ahol mi daloltunk, jöttek volna oda hozzánk. 
A katonák elkezdtek lövöldözni, azt gondol-
ták, hogy ki akarnak szabadítani bennünket. 
A nótának vége lett. Aztán megjött értünk a 
rabszállító vonat. Tiszta vasból volt, pici rács-
csal, hogy egy kis levegő legyen. Ránk zárták 
az ajtót. Mi lesz ennek a vége?  Na merre fog 
menni, kelet fele, vagy dél fele? Hát, Ung-
várra vittek bennünket. Itt már vártak ránk a 
rabszállító autók. Hova kerültünk? Az ungvári 
börtönbe. Már ott voltunk két napja, de nem 
szóltak hozzánk. Két nap után elvittek ben-
nünket vallatni. Merre jártunk, hol jártunk, 
lűttünk-e? Hát azért voltunk katonák, hogy 
lűjünk. Ágyúval is lűttünk? Avval is. Szán-
dékosan lűttünk? Szándékosan emberre nem. 
Hát miért nem álltunk át hozzájuk? Miért nem 
dobtuk el a fegyvert? Át kellett vón állni, akkor 
nem kerültünk vón ide, mondja. Engem 1951 
szeptember 10-én, délben 10 órakor vittek a 
bíróságra. Ezek is azzal kezdték, miért nem 
mentem át, lűttem-e? Lűttem hát, ágyúnk volt, 
volt mivel lőni. Hát azt mondja, halálra ítél-
nek. Mondtam nekik oroszul, de volt tolmács 
is, én hadifogoly vagyok, én felettem csak a 
nemzetközi bíróság ítélkezhet. Hej, azt mond-
ja az orosz, ez meg tudja a prikázt, no akkor a 

halálos ítéletet átváltoztatjuk 25 évre. A másik 
közbe szólt, adjunk még öt évet rá, és kacag-
ták. Így aztán 30 évre ítéltek el.  Ennyi volt, 
ezzel befejezték Úgy emlékszem, rá, mint ha 
tegnap történt volna. Az akasztófa ott volt fel-
állítva a börtön udvaron. Hajnal 4 órakor volt 
az akasztás. Ott feküdtünk sorban. Mikor nyílt 
az ajtó belerúgtak az egyikőnk lábába, gyere! 
Ha ellenkezett, úgy tarkón vágták, nem szólt 
többet egy szót se. Kötelet a nyakába, lábbal ki 
a széket alóla, nyek neki. Na, innen aztán vit-
tek bennünket, akik éltben maradtunk, tovább, 
ki Szibériába. Bizony, egy hajszálon múlott az 
életem, de megmaradtam. Kamcsatka, meg az 
bizony messze vót. Repülővel mentünk, mert 
oszt oda vittek, az ólombányába. Ott lent a bá-
nyában olyan meleg vót, hogy csepegett ránk 
a víz. Amikor meg feljöttünk, alig mentünk 
száz métert már ránk fagyott a kabát. Úgy 
hidd el, hogy olyan betyár hideg volt bizony, 
hogy mikor pisilt az ember, mire leért a föld-
re, megfagyott. Itt kerültem össze Kis Jenőnek 
a fiával. Az úgy történt, hogy egyszer, ahogy 
osztották a reggelit, ami egy tenyérnyi kenyér 
vót, gyűszűnyi cukorral, az egyik orosz odaka-
pott és elvette az enyimet. Én megfordultam és 
egy jó nagy pofont berántottam neki. A kutya 
úristenit az anyádnak, neked nem elég, amit 
kaptál?- káromkodtam el magam. Erre felfi-
gyelt egy fiatal fiú, aki, mögöttünk állt. Hát te 
magyar vagy? - kérdi. Az bizony. Különben 
egyformán, mindenki rongyos ruhákban volt. 
No oszt akkor összebarátkoztunk. Ő perfekt 
tudott oroszul, mert még levente korában ke-
rült a frontra. Egyedül maradt meg, a többi-
ek mind eltűntek vagy meghaltak. Az ottani 
emberekkel nem volt szabad barátkozni, nem 
volt razgavarivaty. Megszökni? Lehetett vón, 
de minek. Hogy jutottam vóna hazáig? Messze 
vót. Mit ettem vona, hol aludtam volna? Elég 
az hozzá, hogy ez idő tájt már nagyon ment 
a külföldi nyomás, hogy minden foglyot haza 
kell engedni.  

Lejegyezte: Orosz János
/Folytatása Következik: Útban haza felé/

Laptopokat kaptak a 
tanulók és a tanárok

A nagykállói általános iskolában ebben 
a hónapban került átadásra 393 db lap-
top, amit egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően nyert az önkormányzat. 
Nagykálló Város Önkormányzata mintegy 
43,5 Millió Ft értékben sikeresen pályá-
zott 379 db tanulói és 14 db tanári laptop és 
egyéb kiegészítő hardver háttér beszerzésére.  
A pályázatban való részvétel előfeltétele volt, 
hogy kompetencia alapú oktatás elterjeszté-
sét szorgalmazó pályázatot kellett korábban 
megvalósítani. Ezt az előfeltételt teljesítette 
a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 2009. június 1. – 2010. augusztus 
31-ig, amikor is megvalósította a „Kompetencia 
alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában 
„című beruházását, s előre jelezte a tanulói lap-
top programba való majdani kapcsolódási szán-
dékát. A bekapcsolódás feltételeit, mint az in-
tézményvezető megfelelő felkészülése, a laptop 
programban résztvevő pedagógusok 120 órás 
akkreditált továbbképzésen való részvétele, az 
Intézmény részéről mind teljesítette az Iskola. 
A tanulói és tanári laptopokon speciális digi-
tális tananyag szoftverek segítik majd a diá-
kok képzését, így a számítógépek nem csak az 
informatika, de más órákon is aktív szerepet 
kapnak. A tanórákon mindez egy olyan össze-
vont rendszerben fog működni, ahol a tanári 
laptop vezérli az oktatást, de a diákok a saját 
igényüknek megfelelően jutnak majd hozzá az 
információhoz. A pedagógus az ismeretanyag-
ok közötti eligazodást fogja segíteni – tudtuk 
meg Haklik Marianntól a Polgármesteri Hiva-
tal projektmenedzserétől.

Borsy Adrienn

Az egységes kérelem keretében igényelhető tá-
mogatások/kifizetési kérelmek 
egységes területalapú támogatás (SAPS)
egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 
rizstermesztés esetében igényelhető termeléshez     
kötött  kiegészítő nemzeti támogatás
egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 
héjas gyümölcsűekre vonatkozó
 kiegészítő nemzeti terület alapú támo-
gatás (73/2009/EK tanácsi rendelet 82-86. cikk)
feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesz-
tés támogatása (73/2009/EK tanácsi rend. 98. 
cikk)
az egységes területalapú támogatáshoz kapcsoló-
dó elkülönített cukor támogatás ( 48/2006. (VI. 
22.)      FVM rendelet);
az egységes területalapú támogatáshoz kapcso-
lódó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás 
(22/2008.l (II. 28.) FVM rendelet);
zöldség, gyümölcs, dohány szerkezetátalakítási 
nemzeti program (29/2010. (III.30.) FVM rende-
let);
energianövények kiegészítő támogatása (73/2009/
EK tanácsi rendelet 146. cikk)
a kedvezőtlen adottságú területeken történő gaz-
dálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
 (25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet)
a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálko-
dáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 
 (128/2007. (X. 31.) FVM rendelet)
EMVA- agrár-környezet gazdálkodási támogatá-
sok (61/2009. (V. 14.) FVM rendelet);
EMVA - a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 
nyújtandó támogatás 
 (88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet)
a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvé-
nyek telepítéséhez nyújtott támogatás
 (72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet);
az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepíté-
séhez nyújtandó támogatások 
 (71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet)
NVT - az agrár-környezetgazdálkodási támoga-
tások 
 (150/2004. (X. 12.) FVM rendelet)
az egységes területalapú támogatáshoz kapcsoló-
dó elkülönített cukortámogatás 
 (48/2006 (VI. 22.) FVM rendelet)
az egységes területalapú támogatáshoz kapcsoló-
dó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás

 (22/2008 (II. 28.) FVM rendelet)
az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó 
támogatások 
 (32/2008. (III. 27.) FVM rendelet)
az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez 
nyújtandó támogatások 
 (75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet)
NVT - a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 
nyújtott támogatás 
 (132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alap-
ján)
EMV nem termelő mezőgazdasági beruházások-
hoz nyújtandó támogatások (33/2008. (III.27.) 
FVM rendelet);
MEPAR változásvezetés (115/2003. (XI. 13.) 
FVM rendelet)
részleges visszavonás
agrár-erdészeti rendszerek létrehozására nyújtan-
dó támogatás kifizetése (46/2009. (IV. 16.) FVM 
rendelet);
az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyúj-
tandó támogatások kifizetése (124/2009. (IX.24.) 
FVM rendelet);
az erdőszerkezet átalakításához ( erdő-nem ter-
melő beruházások létrehozására) nyújtandó tá-
mogatások kifizetése (139/2009. (X.22.) FVM 
rendelet)
a korszerű ültetvények telepítéséhez nyújtott tá-
mogatások (35/2010. (IV. 09 FVM rendelet)

A kérelem kitöltésének és beadásának folyamata
Meghatalmazás és belépés - az ügyfélkapun ke-
resztül
falugazdász/kamarai tanácsadó v. egyéb megha-
talmazott esetén is a kérelemkitöltéssel 
egyidejűleg
a Tájékoztató levélben megküldött jelszó haszná-
latával
amennyiben az ügyfél saját ügyfélkapu regisztrá-
cióval rendelkezik: a Tájékoztató levélben
megküldött jelszó használatra nincs szükség
A meghatalmazás elektronikus úton történő be-
nyújtása ügyfélkapun keresztül
A G002 kitöltése-regisztrációs adatok ellenőrzé-
se, módosítása, pontosítása
A kérelem kitöltése- táblarajzok pontos megadá-
sa, mert a pontatlan parcella rajz a kérelem szank-
cióját vonhatja maga után
A kérelem véglegesítése

A kérelem elektronikus úton történő benyújtása 
ügyfélkapun keresztül
A kérelem kinyomtatása ez alapján tudjuk ellen-
őrizni, hogy a kérelem megfelelően lett kitöltve 
(pontosak e a tábla rajzok, jók e a hasznosítási kó-
dok és jó helyen vannak e az egyéb jogcím pipái)
Automatikus elektronikus visszaigazolás:
a meghatalmazás benyújtásáról
a G002 benyújtásáról
a kérelem és az esetleges adatváltozások benyúj-
tásáról
A meghatalmazás, illetve a mellékletek papír ala-
pon történő benyújtása az MVH-hoz.

Az egységes kérelem benyújtásához kapcsolódó 
fontosabb változások a 2011. igénylési évben
Az egységes kérelem kizárólag az www.mvh.gov.
hu elektronikus kérelemkitöltő felületen
 tölthető ki, és kizárólag az elektronikus 
rendszeren keresztül nyújtható be.
Az egységes kérelemhez kapcsolódó adatváltozá-
sok is (kiemelten: a módosítás,
 pontosítás, visszavonás, táblabontás, vis 
maior bejelentések) kizárólag csak az elektroni-
kus
 kitöltő felületen tölthetőek ki és az elekt-
ronikus rendszeren keresztül nyújthatóak be
 (kivétel: a hasznosító személyében be-
következő változás bejelentése, valamint a vis 
maior
  bejelentést alátámasztó igazolások/do-
kumentumok)
Kivétel: a mellékleteket azonban (továbbra is) pa-
pír alapon kell benyújtani!
Az egységes kérelemben az igénylési területegy-
ség a tábla, azonban a cukortámogatás, zöldség-
gyümölcs, és NVT Mezőgazdasági területek er-
dősítése jogcímek estében kérelem szinten van 
mód a kifizetési kérelem benyújtására!
Egységes kérelmen kötelesek mezőgazdasági 
területeiket azok is bejelenteni, akik ugyan nem 
igényelnek egyetlen egységes kérelemmel igé-
nyelhető támogatást sem, de a 479/2008/EK taná-
csi rendelet alapján szerkezetátalakítási és átállási 
támogatást, zöldszüreti támogatást, kivágási tá-
mogatást igényelnek és a kölcsönös megfelelteté-
si kötelezettségek hatálya alá tartoznak.
A tábla sorában megadott hasznosítási kód, illet-
ve a blokk típusa (pl. a blokk támogatottsága a 

Natura 2000 jogcímben) határozza meg, hogy az 
ügyfélnek mely támogatások/kifizetési kérelmek 
benyújtására van lehetősége.

A SAPS és a termeléshez kötött kiegészítő nem-
zeti támogatások esetében az a termelő igényelhet 
az adott területre támogatást, aki a jogszabály ál-
tal megadott időpontban a terület jogszerű hasz-
nálója; 2011. június 9-én a földhasználati nyilván-
tartásba bejegyzett földhasználó.
SAPS támogatás- kérelem szinten- csak abban az 
esetben nyújtható, ha a SAPS támogatásra igé-
nyelt terültek ellenőrzése alapján a SAPS támo-
gatható terület eléri az 1 hektárt;
(kivétel; ha a kérelem tartalmaz SAPS-ra beje-
lentett szőlő - vagy gyümölcsültetvény terület és 
ez utóbbiak SAPS támogatható területe legalább 
0,31 hektár- folyósítható SAPS támogatás).
Az igénylési területegység (tábla) támogatható te-
rületének el kell érnie a 0,25 hektárt.
A SAPS támogatásban részesülő területeken a 
„kölcsönös megfeleltetés” rendszerében szabá-
lyozott területhez kapcsolódó előírásokat meg kell 
tartani itt kiemelném: vetésváltási előírásokat. 

Földhasználat igazolása kiemelten fontos az idei 
kérelmek elkészítésénél
Földhasználati lap megléte a kérelmezett terület-
nagyságra az adott blokkban!
Földhasználat bejelentése
az 1 ha-nál kisebb, vagy belterületi ingatlanoknak 
is kötelező feltétel a támogathatósághoz.
Az Egységes Kérelem rendelet írja elő, a föld-
használati bejelentést és vegyük komolyan
Ha nincs földhasználati lap a teljes területre, ak-
kor:
csak az igazolt területre jár támogatás (SAPS)
a teljes tábla terület elutasítására kerül (AKG)

A kérelem elkészítéséhez sok türelmet és precizi-
tást kívánunk – mert az életben tévedhetnek, de az 
egységes kérelem beadásánál nem, mert egy apró 
pontatlanság is több szászezer forintos szankciót 
vonhat maga után

Üdvözlettel: Horváth Mariann, Bellus József 
Magyar Agrárkamara

Az egységes kérelem benyújtásához kapcsolódó fontosabb változások a 2011. igénylési évben
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Az Észak-Alföldi Operatív Program ke-
retében, az integrált szociális jellegű vá-
ros rehabilitációs akciók támogatására 
elkülönített keretnek egyik legfontosabb 
célja a statisztikai mutatók alapján a gaz-
dasági-társadalmi szempontból leszakadó 
vagy leszakadt városrészek felzárkózta-
tása, illetve az itt élő lakosság számára 
egyenlő esélyek biztosítása a kulturális, 
szabadidős programok, és egyéb szolgál-
tatások igénybevételéhez.
 Az összességében 553 686 259 Ft Eu-
rópai Uniós támogatásból megvalósuló 
„Nagykálló Város Integrált Szociális Jel-
legű Város Rehabilitáció” című pályázat-
nak köszönhetően több infrastrukturális 
fejlesztés mellett kialakításra került a HÍD 
Közösségi Ház, melyben helyet kapnak a 
program lelkét jelentő úgy nevezett SOFT 
tevékenységek. Beindul egy modern ját-
szóház, melyben fejlesztő pedagógusok 
a kor magas szintű követelményeihez il-
leszkedve foglalkoznak majd a gyerekek-
kel.
A közösségi ház, minden korosztály szá-
mára színvonalas szabadidős tevékeny-
ségeket, hasznos és kötetlen programok, 
szolgáltatások sorát kínálja.
A Közösségi Ház városunk óvodáskorú 
gyermekeinek a hét mindennapján iskolai 
felkészítést, tartásjavító tornát, kézműves 
foglalkozást; iskoláskorú gyermekeink-
nek korrepetálást, nyelvoktatást, kézmű-
ves foglalkozást; a felnőtteknek baba-ma-
ma foglalkozást, stresszoldó tréningeket, 
álláskeresési tanácsadást kínál majd.
Naponta a lakosság rendelkezésére áll 
majd pszichológus, logopédus, gyógype-

dagógus, jogász, szakmai tanácsadó.
Mindennap 18.00-20.00 óráig tartásjavító 
torna, általános gyógytorna, alakformá-
ló torna, gerinctorna foglalkozás várja a 
felnőtt érdeklődőket, és mozgásfejlesztő 
tornák a gyermekeket.
A közösségi Házban, a toleranciát és 
interkulturális együttműködést segítő, 
kommunikációs, mentálhigiénés és mun-
kaerő-piaci re-integrációs tréningeken le-
het részt venni.
A tanoda színes programokat biztosít az 
érdeklődők számára, a programok között 
szerepel Megyei Könyvtár látogatása, 
színházlátogatás, kézműves foglalkozás, 
látogatás a nyíregyházi botanikus kertbe, 
állatparkba, sporteseményekre.
Az épület földszintjén található a Teleház, 

mely egész napos nyitva tartással biztosít 
majd ingyenes számítógép használatot, 
internet-hozzáférést. A Teleház további 
szolgáltatásai: fénymásolás, színes fény-
másolás, nyomtatás.
A Szociális Inkubátorház ebédlője alkal-
mas színvonalas rendezvények lebonyo-
lítására, e célra egy-egy helyisége bérbe 
vehető.
A helyiséget a városban működő civil 
szervezeteink is igénybe vehetik, saját 
programjaik, találkozóik megrendezésé-
re.
A Szociális Inkubátorház a volt magtár 
épületének helyén került kialakításra, az 
itt kialakításra kerülő tankonyha és tan-
ebédlő kiváló gyakorlati képzőhelyként 
fog szolgálni pincér, szakács, konyhai ki-

segítő és felszolgáló tanulók képzéséhez, 
a városrehabilitációs program keretében 
is itt folyik majd az étkezdések gyakorla-
ti képzése. Az épületben helyet kap még 
egy főzőkonyha is, mely a tervek szerint a 
szociálisan hátrányos helyzetűek meleg-
étkeztetését fogja biztosítani.
Szintén a „Nagykálló Város Integrált Szo-
ciális Jellegű Város Rehabilitáció” című 
pályázat keretein belül valósulnak meg az 
Akácos úton kialakított Nappali Központ 
programjai: könyvtári órák (olvasásfejlesz-
tés, szövegértés), baba-mama foglalkozá-
sok, álláskeresési tanácsadások.
A Nappali Központban is igénybe vehető 
lesz meghatározott időpontokban pszi-
chológiai, logopédiai, gyógypedagógiai, 
jogi, és szakmai tanácsadás. 

A Nagykállói Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium pályázatot 
gyújtott be Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretén belül Au-
diovizuális emlékgyűjtés pályázati 
kiírásra. Az oktatási intézményt a 
közreműködő szervezet támogatás-
ban részesítette. A projekt európai 
uniós társfinanszírozásból valósul 
meg. A projekt támogatási intenzi-
tása 100 %-os, támogatási összege 
9.886.530 Ft.-. 
A hazai középiskolai történelem-
oktatásban csekély súllyal szerepel 
az 1945 utáni korszak, valamint 
egyes hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok témaköre. A kiírt 
pályázat ezen az állapoton szere-
tett volna változtatni a pályázatban 
szereplő pedagógusok és diákok se-
gítségével. A résztvevő személyek 
közreműködésével arra akartak rá-
világítani, hogy miként élték meg 
Szabolcs – Szatmár – Bereg megye 
lakói az állampárti rendszer utolsó 
évtizedét és a rendszerváltás idő-
szakát. Milyen és mekkora lehető-
ségek nyíltak, kaptak új értelmezést 
az ország északkeleti részén élő 
személyek számára. A projektben 

szereplő diákok saját lakókörnye-
zetükben kutattak fel személyeket, 
majd a felkutatott személyekkel in-
terjút készítettek. Az elkészült inter-
júkat a pedagógusok saját órájukon 
a későbbiekben hasznosíthatják. 
A pályázat kapcsán a pályázatban 
támogatható tevékenységek körét 
képezte a középiskolai tanulók fel-
készítése tanórán kívüli tevékeny-
ség keretein belül az audiovizuális 
adatgyűjtés elvégzése, az interjúk 
készítésének megszervezése, in-
terjúalanyok felkutatása, a tanárok 
részvétele a pályázat tartalmának 
megvalósítását segítő konzultáció-
kon, valamint az interjúk készítésé-
hez szükséges eszközök beszerzé-
se. A projektben 16 diák vett részt 4 
felkészítő tanár és egy informatikus 
segítségével. A pályázatban interjú-
készítés mellett eszközbeszerzésre 
is lehetőség nyílt. Eszközbeszerzés 
keretein belül az interjúkészítéshez 
szükséges eszközök megvétele tör-
tént meg.

„Sorsfordító évek”
(az állampárti rendszer utolsó évtizede és a rendszerváltozás) 2011. március 25-én pénteken „A fenntartha-

tó életmódot és környezettudatos magatartást 
népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a 
nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és 
Kollégium környezettudatos és energiataka-
rékos átalakításával” című, 199.107.468 Ft 
támogatási összegű európai uniós pályázat 
keretein belül kerül megrendezésre „Zöld 
Nap” a Korányi Frigyes Gimnáziumban.
Az ide látogatók rendkívül színes programo-
kon vehetnek részt, így például a hulladékból 
készült tárgyak és használati eszközök kiállí-
tása, Bio- helyi termékek vására, kézműves 
foglalkozások, klímavédelmi-, helyi érték 
kiállítás, környezeti tanácsadás, kerékpáros 
ügyességi versenyek, íjászati bemutató, „ 
Teljes élet, nulla hulladék” sátor, Fóbiasátor, 
állatvédelmi előadások, versenyek és koncer-
tek.
A nyílt nap és zöld szervezetek találkozója 

ingyenesen látogatható, egész nap értékes 
nyeremények, így például kerékpáros tábor, 
2011-es Hegyalja Fesztivál bérletet, ajándék-
csomagok, könyvek várják a szerencsés nyer-
teseket.
A fenntartható életmódot és környezettuda-
tos magatartást népszerűsítő beruházás célja 
a Nagykálló Város Önkormányzatának fenn-
tartásában lévő Korányi Frigyes Gimnázium 
és Kollégium épületének komplex, környe-
zettudatos fejlesztése, annak eredményeinek 
a társadalom minél szélesebb rétegei felé tör-
ténő kommunikációja.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

„Zöld Nap” a Korányiban

HAMAROSAN INDULÓ SZÍNES PROGRAMOK
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Írd be a megfelelő magánhangzókat!
Hogyan ajándékozott Mátyás király?

Egy szeg_ny emb_r tal_lt egy n_gy_n nagy t_köt. 
Elv_tte Máty_s kir_lyn_k, oda_dta aj_nd_kba. 
Máty_s meg p_nzt ad_tt a szeg_ny emb_rnek, 
annyi p_nzt, hogy két ökr_t veh_tett r_jta. Így 
aztán n_gy ökrön sz_nthat_tt, mert azel_tt is volt 
két _kre.
A szomsz_dja gazdag emb_r volt, k_rdezte, hogy 
h_l vette azt a k_t ökr_t.
A szeg_ny emb_r elm_ndt_, hogy így m_g így 
tal_lt egy nagy tök_t, aztán Máty_s kir_lynak adta 
aj_nd_kba.
Na j_l van. Majd visz_k én is v_lamit.
Volt neki egy sz_p csikója, oda_dta Máty_s 
kir_lynak aj_nd_kba. Nézi Máty_s a szép csik_t, 
egysz_r azt m_ndja:
Ez már csakugy_n szép cs_kó, ilyet m_g mag_m 
sem l_ttam!
Od_vez_ti a gazd_g emb_rt a tökh_z, hogy hát ő 
l_tott-e m_r ily_n nagy t_köt?
Na, legyen a mag_é azért a csik_ért!
Mert Máty_s király t_dta, hogy a gazd_g emb_r 
nincs rász_rulva a p_nzre.
Azt a t_köt adta néki, am_lyiket a sz_gény emb_
rtől k_pta. Ilyen ig_zs_gos volt.

Melyik szólás illik leginkább a meséhez? Húzd 
alá, vagy karikázd be!

A, Rossz lóra tesz.
B, Igazság a bírság.
C, Gazdagnak ad alamizsnát.

Írd mellé a női és férfi keresztneveket!
MIKLALA
MÖTÖRÖD
RIDLÁSZ
RITENTAHE
NEBDEKE
AKJAHLAN
IFNÁCOB
TOLARAS
DOGAMNAL
EBLAZILA

Ha van kedved velünk játszani, old meg a felada-
tokat és küld be a helyes megoldást!

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

„Gyerekkuckó”

Múlt havi nyerteseink:
Tálas Ferenc, Kovács Balázs István, Tóth Adri-

enn, Hurai Tímea, Pósán Patrik

Gratulálunk!
A nyertesek az ajándékaikat a levelezési címen 
vehetik át!

Gyerekkuckó
Felnőtteknek: 
Szakirodalom:
Esik a hó, fúj szél, varjú károg itt a tél : óvo-
dai játékos csoportos fejlesztések ötlettár / 
Lukács Jné
Boszorkányok könyve ; Kannibálok könyve 
/ Pivárcsi I. 
A nő felemelkedése és tündöklése / Szendi 
G. 
A honfoglalástól az államalapításig / Tóth 
S. L.
Trianonról a 21. század elején / Lőkkös J.
Megújuló energiák könyve / Lukács G. S. 
Liszt Ferenc zenéje / Hamburger K.
Egyedül nevelem / Cziegler O.
Édesítsünk okosan! / Tóth G.

Szépirodalom:
Macska a galambok között ; A titokzatos 
kék vonat / Christie, A.
A cár balerinája ; Családi kötelékek ; A csók 

; Az esküvő / Steel, D.
Mr. Bridgerton csábítása / Quinn, J.
A király beszéde / Logue, M.
Mária évei : regények / Kaffka M.
Elveszett remény / Hart, J.
Apa és fia / Parsons, T. 
Állattemető / King, S.

Gyerekeknek: 
Ne add fel! : Disney Micimackó (Bölcs me-
sék a Százholdas Pagonyból ; 3.)
Higgy magadban! : Disney Micimackó 
(Bölcs mesék a Százholdas Pagonyból ; 4.)
Pötyi és Anti : meseregény gyerekeknek / 
Kästner, E.
A tűzmadár : [mesék és mondák] / Benedek 
E.
Miazami : kitalálós versikék / Nyulász P.
A kétbalkezes varázsló / Békés P.
Kassai diákok / Palotai B. 

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár márciusi könyvajánlója

Gyalogtúra:
A baráti társaság a SZATE támogatásával 
második túráján van túl, amit február 19-
én indítottak Telkibánya-Kőkapu útvona-
lon. Remek időben 12 km megtétele után, 
kellemes fáradsággal a lábakban tértek 
haza a résztvevők.
A harmadik túra március 12-én 
Bódvarákó-Martonyi kolostor-Szalonna 
útvonalon haladt aminek távja szintén 12 
km volt.
A következő túra Április 02-án indul: 
Füzér-Bodórét-Nagymilic-Izra-tó-
Pusztafalu útvonalon.
A túra 15 km, a szintemelkedés 500 mé-
ter.
Várja az érdeklődőket: 
Kondor Bertalan ezüstjelvényes túrave-
zető (06-20/398-5950)

Kézilabda megyei I. osztály Férfiak:
Az alapszakasz befejeződött. A nagykálló 
színeit képviselő csapat a harmadik he-
lyet szerezte meg. Következik a rájátszás. 
Cél: A dobogóra kerülés, ami lehet akár 
az első hely is.

A nők szintén a megyei I. osztályban sze-
repelnek, ahol a bajnokság április 02-én 
indul.

Kosárlabda NB I./B Kelet
Február 20.
 NKE-Cegléd 88:99
Ld. Mohácsi 28, Oroszvári 23, 
Farkasinszki 15 pont

Február 26.
Eger HÉSZ SE.-NKE 94:83
Ld. Oroszvári 24, Farkasinszki 19, Laka-
tos 10 pont

Március 06.
NKE-Budapest Honvéd 83:69
Ld. Mohácsi 33, Oroszvári 18, 
Farkasinszki 12 pont

Március 11.
Budafok-Csepel – NKE 96:106
Ld. Mohácsi 38, Oroszvári 23, 
Farkasinszki 22 pont

A NKE húsz mérkőzés után a bajnokság 

7 helyén állnak.

Teremfoci:
A vége felé közeledik a hosszú téli hóna-
pok második bajnoksága a teremben.

A IV. forduló eredményei:
GALERI – DEMI TRANS 4:3
ROHODI – SERDÜLŐK 3:2  
HAVEROK – ÍNSÉGDOMB 1:5
SZA-PA Kft. – V-MAX TRANS 3:0
PLATÁN Bt. – CÁPÁK  9:2
V. forduló
CÁPÁK – GALERI  3:7
SERDŰLŐK – HAVEROK 11:1
DEMI TRANS – ROHODI   8:3
V-MAX TRANS – PLATÁN Bt. 1:10
ÍNSÉGDOMB – SZA-PA Kft. 3:2

VI. forduló
HAVEROK – DEMI TRANS  3:8
PLATÁN Bt. – ÍNSÉGDOMB  10:1
CÁPÁK – V-MAX TRANS  10:3
GALERI – ROHODI   4:1
A SZA-PA Kft.-SERDÜLŐK később ját-
szanak.

VII. forduló
DEMI TRANS – SZA-PA Kft. 4:2
ROHODI – HAVEROK  8:4
ÍNSÉGDOMB – CÁPÁK  13:5
SERDÜLŐK – PLATÁN Bt.  2:6
V-MAX TRANS – GALERI  0:4
A bajnokság március 27-én fejeződik be.
Az eredményhirdetésre Április 16-án a 
III. Veterán Teremlabdarúgó Torna
Megnyitója után kerül sor. 

Április 16-án szombaton rendezi a 
SZATE  

a III. Veterán Teremlabdarúgó Tor-
nát, amit 

„VARGA ZOLI” emlékére  
tartanak. Az olimpiai bajnok  

egy évvel ezelőtt hunyt el.
A torna meghívásos jellegű. Pályára 
lépnek az ELTE Öregfiúk-a Nagykállói 
Öregfiúk-a Nyíregyházi Öregfiúk és a 
rendező SZATE + 50 csapata.
A rendezvény helyszíne a Városi Sport-
csarnok délelőtt 09.00 órától, várjuk a 
nosztalgiázni vágyó focibarátokat.

NAGyKÁLLóI SpORTHÍReK

Ha érzel magadban elég tehetséget és bátorságot, hogy ezt 
megmutasd, ha úgy érzed, hogy Te lehetsz Nagykálló  

Kis Csillaga, akkor ne habozz! 

Jelentkezz gyermeknapi tehetségkutató 
versenyünkre, akár szólóban, párban vagy 

csapatban!

(óvodástól középiskolás korig várjuk a jelentkezéseket)
Kategóriák: az előadó művészet minden területe

Jelentkezési határidő: 2011.április 15.(péntek)                     

Jelentkezni lehet személyesen: 
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Telefonszám: 42/263-141
  A verseny tervezett időpontja: 2011. május 27. (péntek)

Demókat, hanganyagokat a jelentkezési határidő lejártáig kérjük 
leadni: a Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. irodájábanJ
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Toulouse – 
Lautrec levele 
Jane Avrilnak 
Kedves Jane, tudom, attól fél,
hogy megfertőzi a rútságom,
pedig Ön is csak abból él,
hogy torzzá tettem a plakáton.

Ebből nincs, csak egy példányom:
ez a kép csak olaj és karton,
hogy alakja körül vibráljon
a szomorúság az arcon.

Láttam harisnyás lábait
körözni fenn, a levegőben – 
útja e metsző fénybe vitt,
plakátra ezt kellett belőjem.

Látom a kulisszák megett
hosszú kabátban épp indulni;
kedve idekint lepereg,
s otthon vacog, mint üres spulni.

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

Régóta várt nagy eseményre készü-
lődtek a súlyemelő sportág hívei, 
hiszen hosszú idő után ismét rangos 
versenynek adott otthont Nagykálló. 

A Szondy család nagy álma vált végre 
valóra. Megrendezésre került az első 
Szondy György emlékverseny, amely 
egyben területi minősítő és a megyei 
Diákolimpia állomása is volt. A szer-
vezők élükön Vass Miklóssal rengete-
get fáradoztak azon, hogy egy minden 
igényt kielégítő programot sikerüljön 
tető alá hozni. Kettős ünnep volt ez a 
nap, ugyanis Szondy Gyuri bácsi szü-
letésének 100 éves évfordulója mellett 
a Nagykállói Városi Sportegyesület 
megalakításának 90. évfordulóját is ün-
nepeltük. A sportcsarnok aulájában egy 
kis múzeumot hoztak létre, bemutatva a 

régmúlt idők emlékiratait, díjait, relik-
viáit. A meghívott vendégeket az ebéd-
lőben állófogadással, finom ételekkel és 
italokkal várták. Kilenc óra után a ver-
senyzők bevonultak a terembe, bemu-
tatták a versenybíróságot, majd Juhász 
Zoltán polgármester úr lelkesítő szavai 
után megkezdődött a küzdelemsorozat. 
Két korcsoportban (serdülő, ifi) összesen 
17 versenyzőt vonultatott fel a mezőny. 
Mindannyiunk nagy örömére az NYVSC 
csapatában egy hölgy versenyzőt is kö-
szönthettünk. Szoros küzdelem után a 
csapatversenyben Téglás diadalmasko-
dott, második helyezett az NYVSC csa-
pata lett, míg a dobogó harmadik fokára 
a nagykállói TRIÓ DSE állhatott fel. 
Az egyéni legjobbnak pedig Szoboszlai 
Richárd, az NYVSC súlyemelője bizo-
nyult. A verseny után Bobonka Gyulát, 

a Nagykállói Középiskolák igazgatóját, 
a TRIÓ DSE súlyemelőinek felkészü-
lését irányító szakembert kérdeztem. 
Elmondta, hogy 1999 óta foglalkoznak 
a súlyemelő utánpótlással. Kezdetben 
csak általános iskoláskorúak dolgoztak 
kezei alatt, napjainkban viszont egy 16 
fős csapatot irányít, akik közül 11 főnek 
van versenyengedélye. A fiatalok serdü-
lő és ifi korcsoportban, és több súlycso-
portban öregbítik a nagy hagyományok-
kal rendelkező nagykállói súlyemelés 
hírnevét. Idén Kisújszálláson kezdték a 
szezont, és ez a hazai viadal is remekül 
illeszkedett a felkészülési programba. 
Több egyéni csúcs is született, tehát 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a fiatalok 
méltóképpen képviselték városunkat. A 
verseny vándorserlegét Szondy György 
özvegye, a 91 éves Katika néni adta át, 

akit nagy tapssal és szeretettel fogadott 
minden jelenlévő sportbarát. A via-
dal végén egy remek hangulatú ebédre 
várták a szervezők, és a Szondy család 
képviselői a sportolókat, vendégeket. 
Megköszönték a város, a szponzorok 
támogatását, egy kis emlékzászlót adtak 
ajándékba mindenkinek és kifejezték ab-
béli reményüket, hogy jövőre újra együtt 
róhatjuk le tiszteletünket Szondy Gyuri 
bácsi előtt és ünnepelhetjük az ifjú súly-
emelő reménységek jó eredményeit. A 
városvezetés nevében Horváth Károly 
alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz és 
biztosította arról a sportág felemelkedé-
sében bízókat, hogy egy év múlva egy 
talán még színvonalasabb, még több 
versenyzőt felvonultató emléktornát 
rendezhetünk.

Jánóczki József

Súlyemelő ünnep Nagykállóban
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Miklósi Istvánné 
Kerezsi Anna 
Molnár Károlyné 
Torma Sándorné 
Borsi Irén 
Tóth György
Winkler Ferenc Pál 
Gura Mihályné 
Koós Lászlóné 
Kokas Mihály 
Takács Józsefné 
File Pálné 
Zsoldos István

ELHUNYTAK – 2011. február-március

Ingatlan
Nagykálló központjában, ala-
csony rezsijű, gázkonvektoros, 
igényesen felújított 2. emeleti 
garzon, egyedi beépített bútorok-
kal együtt azonnal költözhetően, 
alkalmi áron eladó. Irányár: 5,4 
millió Ft Telefonszám: 06/30-534-
7161
Nagykállóban, Simonyi úton 
3 szobás, hőszigetelt, pincével, 
garázzsal, parkosított udvarral, 
gáz és vegyes tüzelésű fűtéssel, 
udvarra néző nagy terasszal 
eladó! Telefonszám: 06/42-263-
624
Nagykálló Szakolyi úton 2 
szobás, kettős fűtésrendszerű, 
felújítandó ház eladó! Irányár: 
5,2 millió Ft Telefonszám: 06/30-
259-2700
Nagykálló Mártírok u. 1 szám 
alatt 3 szobás, összkomfortos, 
kétfajta tüzelésű ház eladó! Tele-
fonszám: 06/42-262-819
Nagykálló belvárosában, 
62m2-es, erkélyes, 1+2 félszo-
bás, egyedi gázfűtéses, első 
emeleti társasházi lakás 2 db 
pincével eladó. Irányár: 10 millió 
Ft Telefonszám: 06/20-921-6897
Nagykálló központjában 
90+120m2-es, igényesen felújí-
tott üzlethelyiségek első, hátsó 
rakodási területtel kiadók, illetve 
eladók! Telefonszám: 06/20-921-
6897

Adás-vétel:
„Karancs” négylángú gáz-
tűzhely helyhiány miatt eladó! 
Telefonszám: 06/30-355-2036
Hajdú centrifuga, 220 V. 
villany kukoricamorzsoló, 4 db 
trabantgumi felnivel eladó! Tele-
fonszám: 06/30-369-0555
Ebédlő sarokülő (16.000 Ft), 
hűtőszekrény (16.000 Ft) eladó! 
Telefonszám: 06/30-259-2700
Kihúzhatós gyerek heverő ( 
6000 Ft) és fotelágy ( 3000 Ft) 
eladó! Telefonszám: 06/30-259-
2700
2 db Digi beltéri egység, 1 db 
parabola antenna eladó! Telefon-
szám: 06/70- 431-3353
„ indián 40” kapálógép, „zen-
gő” fűnyíró adapterrel, „demrad” 

A p r ó H i r d E T é s
öntöttvas gázkonvektorok (3db), 
fali tartozékokkal (208-as áron) 
eladók!(vadonatújak) Telefon-
szám: 06/30-769-1227
Megkímélt állapotban lévő 
babakocsi eladó! Telefonszám: 
06/70-211-3008
Szekrénysorok, heverő, reka-
mié, Thomson TV, Jácint TV, 
konyhaszekrény, étkezősarok 
bőr huzattal, tárcsás mosógép, 
hűtőszekrény eladó! Telefon-
szám: 06/70-646-1547 
Függesztett talajpermetező 
12m kerettel 1000 l-es tartály-
lyal, német farmer kombájn, 3m 
vágóasztal gabona adapterrel, 
német burgonya fricskázó eladó! 
Telefonszám: 06/42-264-396
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kisku-
tyák oltva, féregtelenítve eladók, 
előjegyezhetők. Telefonszám: 
06/20-804-6100

nagykallo .hu

Nagykálló, Bercsényi u. 6.

Szolgáltatás:
Rövid határidővel varrást vállalok! 
Telefonszám: 06/30-355-2036
Német nyelvből oktatást, érettsé-
gire és nyelvvizsgára felkészítést 
vállalok! Telefonszám: 06/20-338-
1146
Műkőkészítést, hideg-burkolást 
(kerítés fedlapok, ablakpárkányok, 
síremlékek, kandallók, korlátok) 
vállalok! Telefonszám: 06/30-562-
0267
A megyében legolcsóbban tudom 
kínálni a cserepes és trapézleme-
zeket, ács és bádogos munkákat 
rövid határidővel vállalok! Telefon-
szám: 06/70-223-4693
Egyedül élő nyugdíjas asszony 
Nagykálló belterületén cserépkály-
ha fűtésű albérletet keres! Telefon-
szám: 06/70-532-7006
Éjjeli őr munkát vállalok 
Nagykállóban! Telefonszám: 06/30-
534-3345
Fiatal fodrász várja vendégeit 

otthonában. Teljes körű fodrászati 
ellátás megfizethető, olcsó áron! 
Telefonszám: 06/70-677-3643
Befúvásos, télen is kivitelezhető, 
cellulóz alapú hőszigetelés, födé-
mek utólagos szigetelése, 1200Ft/
m2-től. Elérhetőség: 06/30-289-
9891, www.ladanyi.hu
Általános iskolások korrepetálá-
sát magyarból, felkészítést a más-
napi órákra, valamint középiskolai 
felvételire való előkészítést válla-
lok! Telefonszám: 06/70-386-5293
Ruhajavítást vállalok (cipzárcse-
re, aljazás, alakítás…stb.)! Rövid 
határidővel!  Telefonszám: 06/20-
536-1981
Heverők, franciaágyak, fotelek, 
sarokülők, antik bútorok kárpitozá-
sát, egyedi puffok gyártását rövid 
határidővel vállalok! Telefonszám: 
06/20-396-3561
Cipőfelsőrész készítésre munkát 
ajánlok! Telefonszám: 06/30-299-
0989


