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Nagykállóban csúcsra 
tör az építkezés

Bár meseszerű, ahogy a kecses épít-
mény az égig magasodik, mégis igazi 
nehézmunkással gazdagodott a telepü-
lés első önálló városházának építése. Az 
Európai Uniós és Hazai támogatásból 
megvalósuló multifunkciós közszol-
gáltató tér vízzáró alapjának vasalását 
készíti a kivitelező a héten. A munkála-
tokhoz felállítottak egy, a Magyarorszá-
gi viszonylatban is nagynak számító to-
ronydarut, mely az épület szerkezetkész 
állapotáig segíti a munkát, közel 5 hó-
napon keresztül. A kivitelező cég építés 
vezetőjétől, Ari Istvántól megtudtuk, 
hogy a daru 36 méteres magasságá-

val és 60 méteres gémkinyúlásával, az 
egész munkaterületet beéri, teherbírása 
a gém felfüggesztésétől kifelé haladva, 
hattól másfél tonnáig terjed. A szem-
lélődőknek érdekes látványt nyújthat, 
hogy a gém, a munkafolyamatok közöt-
ti időben, a szél hatására, akár szabadon 
körbe is foroghat. Az építkezés ideje 
alatt a lakosság részéről a kivitelezés-
sel járó kellemetlenségek miatt nagyfo-
kú együttműködésre és türelemre lesz 
szükség, ám a megvalósuló építmény, 
mely felépülése után, kialakított kör-
nyezetével, már maradandó látványos-
ságává válhat Nagykállónak.

Ezt a lehetőséget is hangsúlyozta 
dr. Török László jegyző a Nappali 
Központ átadásakor. Mozgássérült 
szociális blokkok, a gyerekeknek 
játszósarok. Többek között ilyen fel-
szereltséggel adták át a közelmúltban 
az Akácos úti Nappali Központot az 
Észak-Alföldi Operatív Program ke-
retében. Az integrált szociális jellegű 
város rehabilitációs akciók támoga-
tására elkülönített keret egyik célja, 
hogy a gazdasági-társadalmi szem-
pontból leszakadó vagy leszakadt 
városrészek felzárkóztatása, illetve 
az itt élő lakosság számára egyenlő 
esélyeket biztosításon a kulturális, 
szabadidős programok, és egyéb 
szolgáltatások igénybevételéhez. Az 
átadó ünnepségen részt vett dr. Tö-
rök László, Nagykálló Város Jegyző-
je, Lakatos István, Országos Cigány 
Önkormányzat alelnöke, a Megyei 
Cigány Önkormányzat elnöke.  
 (Folytatás a 6. oldalon)

Közösen  
művelhetik 
kertjüket

Jeney Klaudia Leila
Nagykállói Kö-
zépiskola, Budai 
Nagy Antal Szak-
középiskola Intéz-
ményegység, 12.A 
osztály

Véleményem szerint az idei év írásbe-
li érettségije nem volt nehéz, ugyan-
akkor könnyűnek sem mondanám. 
Nekem a magyar nyelv és irodalom 
a kedvenc tantárgyam, éppen ezért 
ezt vártam a legjobban, izgultam, 
vajon milyen kérdések lesznek, de 
nem okozott nehézséget a feladatlap 
megoldása, és a szövegalkotás sem, 
hiszen a középiskolai évek irodalom-
órái alatt ezek rejtelmeit sajátítottuk 
el. Én nem izgultam annyira, mert 
tavaly már előrehozott érettségivel 
megcsináltam a választott tárgyat. Ha 
a négy év alatt rendszeresen tanul egy 
diák, akkor nincs mitől rettegnie.

Nagy Tibor
Nagykállói Kö-
zépiskola, Korányi 
Frigyes Gimnázi-
um Intézményegy-
ség, 13.C osztály
Nem vagyok az az 

izgulós típus, ettől függetlenül izga-
tottan vártam a feladatlapok kiosz-
tását. Nagyjából bejöttek a számítá-
saim: a magyar egy kicsit nehezebb 
volt, mint amire számítottam, a ma-
tekot átlagosnak mondanám, ugyan-
olyan szintűnek mondanám, mint a 
tavalyi, viszont a történelemben és 
az angolban pozitívan csalódtam, 
szerintem nagyon könnyű volt. Túl 
vagyok az írásbeliken, készülök a 
szóbelire, szeretnék minél jobb ered-
ményt elérni, hogy a továbbtanulá-
som biztosított legyen.

Török Priszcilla
Nagykállói Kö-
zépiskola Korányi 
Frigyes Gimnázi-
um Intézményegy-
ség, 13. C
Én egyedül a ma-

tematika érettségitől féltem, ami 
nem is volt alaptalan, hiszen sze-
rintem nehéz feladatsort kaptunk. A 
többi tárggyal nem volt problémám, 
megoldhatóak voltak a feladatlapok. 
Ami még meglepett az az informati-
ka volt, én könnyebbre számítottam. 
Még van egy kis időnk a szóbeliig, 
mivel az én osztályom június végén 
kerül sorra. Egész évben gyakorol-
tunk, tanultuk a szóbeli tételeket, 
úgyhogy igazából nincs mitől félni, 
mert felkészültünk rendesen és már 
ismétlés kérdése az egész.

MegKérdezTüK: Nehéz voLT az idei éreTTségi?

iNTerJú a PoLgárMesTerreL

Együtt a biztonságunkért!
ha valamennyien betartjuk a szabályokat, akkor elvárhatjuk a 
rendőröktől, hogy megvédjék vagyonunkat, értékeinket - mondja 
Juhász zoltán, városunk polgármestere

A nagykállói rendőrőrs tavalyi  munkáját értékelte a képviselő-testü-
let. Milyen vélemények fogalmazódtak meg?
A közgyűlés tagjai megfogalmazták, hogy a nagykállói rendőrök jelenlét-
ének nagyon örülünk, és hangsúlyoztuk azt az igényt, hogy szeretnénk ha 
még több rendőr lenne Nagykálló útjain, közterein. Ez azért fontos, hogy 
a vagyonvédelem szempontjából jobban oda tudjanak figyelni. A rend-
őrség őrsparancsnoka elmondta, hogy létszámproblémáik vannak, olyan 
nagy a területük – Bököny, Geszteréd, Biri is hozzájuk tartozik -, hogy 
időnként Nagykállóban nincsen rendőr. Azt kértük, és én is azt kértem, 
hogy mindenképpen próbáljanak több rendőrt Nagykállóban szolgálatban 
tartani. Tárgyaltunk Nyíregyháza város rendőrkapitányával, aki a felette-
se a helyieknek. Ígéretet tett arra, hogy ha bármiféle létszámnövekedést 
eredményez a rendőrség átalakítása, akkor Nagykállóban kapnak a mi 
rendőreink is plusz létszámot. 

addig is az önkormányzat segít…
Az önkormányzat próbál segíteni a maga módján közcélú munkaerővel, 
civil szervezetek bevonásával, illetve a rendőrségi területek takarításával, 
karbantartásával, de a mi lehetőségeink is végesek. A rendőri vezetők arra 
hívták fel a figyelmemet, hogy számukra nagyon fontos, hogy a nagykállói 
lakosság megértse: muszáj, hogy ne parkoljanak tilosban, fontos, hogy 
kössék be a biztonsági öveiket az autóban, az autóval úgy induljanak el, 
még ha helyben mennek is, hogy az az előírásoknak megfeleljen, és per-
sze ne vezessenek ittasan. 

Ezek alapvető követelmények, de valljuk be nem mindig figyelünk 
oda rájuk
Az alapvető szabályokat mindenképpen be kell tartani, és azt gondolom 
a helyi rendőrök minden megtesznek, hogy a helyi lakosság figyelmét 
felhívják erre. Ezért fokozottabb ellenőrzés várható a nagykállói rendőrök 
részéről is, mert ezt tőlük is megkövetelik. A városlakók tapasztalhatták, 
hogy egyszer-kétszer már átjöttek az újfehértói rendőrőrs dolgozói, min-
denkit megállítottak, és büntettek, ha indokolt volt. Fontos, hogy meg-
értsük, hogy ha beülünk az autóba, csatoljuk be magunkat, legyen meg 
minden előírt kellék az autóban, és ne hajtsunk gyorsan. Ha kerékpárral 
közlekedünk, legyen rajta világítás, legyen rajtunk mellény. Polgármes-
terként nagyon fontosnak tartom, hogy minderre felhívjam a lakosság fi-
gyelmét, nemcsak azért, hogy a rendőr ne büntessen meg senkit, hanem 
azért, mert mi ezt tehetjük biztonságunkért. 

És mit vár a rendőröktől?
Ha a városlakók mindezt megteszik, akkor innentől kezdve maximális el-
várás lehet a lakosság és a képviselő-testület részéről is, hogy a nagykállói 
emberek, és az ide érkezők vagyonát, értékeit őrizzék, biztonságunkat 
szavatolják. Remélem mindezt nagyobb létszámmal és még tágabb kör-
ben tudják majd ellátni.

Az I. Nemzetközi Néptánc és 
világtánc Fesztiválon szerzett 
második helyezés után újabb nagy 
eredménnyel büszkélkedhet a Kál-
lai Kettős Néptánc Együttes.

A Nyíregyházán megrendezett Pulyabál 
2011. elnevezésű megyei néptánc talál-
kozón, idén 34 tánccsoport közel ki-
lencszáz táncosa versenyezhetett négy 
korcsoportban. E rangos eseményen a 
neves zsűri arany fokozattal értékelte 
a Kállai Kettős Néptánc Együttest, és 
külön díjban részesültek a táncosok a 

stílusért és a szép viseletért. Az együt-
tes vezetői, Marinka Nagy Katalin és 
Marinka Tibor pedagógiai díjat kapott 
munkájukért.
Az arany fokozatú elismerés egyben 
továbbjutást is jelentett az együttes 

számára a Nádudvaron megrendezésre 
kerülő Észak- alföldi regionális nép-
tánc találkozó döntőjére. Gratulálunk 
táncosainknak az elért nagyszerű ered-
ményekért! (A 60 éves Kállai Kettősről 
lapunk 2. oldalán olvashatnak)

Arany fokozatú elismerés a Kállai Kettősnek

90 éves születésnapja alkalmából kö-
szöntötte a város Honvári Jánosnét. 
a jeles alkalomból Juhász zoltán, 
Nagykálló polgármestere virággal és 
miniszterelnöki oklevéllel örvendez-
tette meg az ünnepeltet. (A helyszínen 
készült interjúkat a 7. oldalon olvas-
hatják)

Várakozás nélküli  
ügyintézés  

a hivatalban
Egy hónapja adták át az új Ügyfél-
szolgálatot a Polgármesteri Hivatal 
épületében. Az új helyszín mellett 
változott a nyitvatartási idő is, hisz 
az okmányiroda ügyintézésnél be-
vált meghosszabbított nyitvatartási 
rend szerint működik a teljes Ügyfél-
szolgálat. Az elmúlt hónap statiszti-
káját tekintve az ügyfelek, hétfőn és 
szerdán - a meghosszabbított nyitva-
tartási időben, - még várakozási idő 
nélkül intézhetik ügyeiket.
Nagykálló Város Polgármesteri Hi-
vatalának az egyik legfontosabb stra-
tégiai célja az ügyfélbarát közigaz-
gatás és színvonalas közszolgáltatás 
működtetése, ezáltal hatékonyabb, 
illetve egyszerűbb ügyintézés az 
ügyfelek és a Polgármesteri Hivatal 
között. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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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”

Mosolygós pizza falatok

Hozzávalók:
40dkg liszt, 1tk.cukor, 0,5dl tej, 0,5dl olaj, 1 kisebb hagyma, 2 gerezd zúzott 
fokhagyma, 1 paradicsom konzerv, só, bors, oregánó
Feltétnek: sonka, sajt, kukorica, szalámi, amit a gyerek szeret

Elkészítés:
Összekeverjük a hozzávalókat: 40dkg liszt, 1tk.cukor, 0,5dl tej, 0,5dl 
olaj. Ha kemény, akkor egy pici langyos vízzel puhíthatjuk a tésztát. Fon-
tos, hogy jól gyúrható legyen. Ha megkelt, kinyújtjuk és kiszaggatjuk. 
Forró olajon 1 pici hagymát megfuttatunk, hozzáadunk 2 gerezd zúzott fok-
hagymát,1 paradicsom konzervet. Sóval, borssal, oregánóval ízesítjük, össze-
forraljuk. A kiszaggatott tészta tetejét megkenjük ezzel a mártással, rárakjuk az 
otthon található feltéteket, majd a tetejére reszelt sajtot rakunk. A sajtra érdemes 
felrakni azokat az elemeket, amitől majd vidám lesz.

Biológiaórán a szórakozott tanár mondja a gyerekeknek:
- A mai óránk anyaga egy béka felboncolása lesz. Hoztam is 
egyet magammal.

Ezzel benyúl a köpenye zsebébe, elővesz egy zacskót, a zacs-
kóból egy sonkásszendvics csúszik ki. Mire a tanár tünődve:
- Pedig határozottan emlékszem, hogy megettem a tízóraimat!

Havi humor

Elbúcsúztak a végzősök
227 tanulónak ért véget a tanítás 
április 29-én. Ezen a napon ugyanis 
Nagykálló mindhárom középiskolá-
jától búcsút vettek a végzős diákok. 
A ballagók tiszteletére virágdíszbe 
öltöztek az alma materek, a tanárok, 
szülők, nagyszülők és a számtalan 
hozzátartozó jelenléte pedig igazán 
meghitté tették az ünnepségeket. 
A Kállay Rudolf Szakiskolában bádo-
gos, kőműves, szociális gondozó- és 
ápoló, ápolási asszisztens, pincér szak-

mákban, a Budai Nagy Antal Szakkö-
zépiskola pedagógiai, közgazdasági és 
belügyi rendész szakmacsoportokban, a 
Korányi Frigyes Gimnáziumban pedig 
angol-informatika, német két tanítási, 
dráma, általános tagozat és a humán-
reál gimnáziumi osztályokban fejezték 
be középfokú tanulmányaikat a diákok. 
Nehéz időszak következik: érettségi, 
szakvizsga, felvételi, munkába állás, 
kinek-kinek tervei szerint. Kívánunk 
mindenkinek sikeres folytatást!

Nemzetközi Óvodapedagógiai 
Szakmai Napok

A Nemzetközi Óvodapedagógi-
ai Szakmai Napok keretében a 
befogadó pedagógiai gyakorlat, 
integrációs pedagógiai program 
alkalmazását mutatták be az 
idelátogató vendégeknek az óvo-
dában. 

A Tasnád, Borsi és Técső testvérvá-
rosokból érkező delegációk tagjai  be-
mutató foglalkozáson az együttneve-
lés- együttműködés szegregációmentes 
óvodai gyakorlatát tekintették meg. Az 
ezt követő szakmai fórumon előadá-
sok hangzottak el.  Az ”Ilyen vagyok” 
óvodai integrációs programról Nagy 
Tamásné intézményvezető és Trefán 
Jánosné alpolgármester asszony tartott 
előadást. A csoportokat is meglátogató 
résztvevő szakemberek a differenciálás 
és integrációs lehetőségek, a kompeten-
cia alapú óvodai nevelés szemléletének 
érvényesülését is megfigyelhették. A 

delegáció tagjai látogatást tettek a Híd 
Közösségi Házban is. A szakmai talál-
kozón együttműködési szerződés alá-
írására került sor a Tasnádi 1. sz. óvoda 
és a Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde között, mely a testvéróvodák 
helyi kultúrájának és népszokásainak 

értékelését, a két testvéróvoda tevé-
kenységeinek bemutatását, és közös 
programok szervezését tűzte ki célul. 
Az együttműködés folyamatában vál-
lalják szakmai találkozók, tapasztalat-
cserék szervezését a szülők és a helyi 
közösségek bevonásával.

60 éves a Kállai Kettős Néptáncegyüttes
Nagykálló a magyar néptánc ha-
gyomány egyik jellegzetes vidéke. 
Az itt élők őrizték meg a Kállai 
Kettős táncot, amelynek eredetét 
egyesek a török időkig vezetik 
vissza. 

A végvárakban lakó őrségnek pajkos 
szórakozásai közé tartozott, hogy a 
kezük ügyébe került török foglyokat 
párosával egymáshoz kötötték, s tánc-
ra kényszerítették. A tánchoz hol lassú, 
andalgó, hol pattogó, friss melódiát hú-
zattak, erre kellett lábukat hol lassab-
ban, hol gyorsabban emelgetniük.
Az írott források tanúsága szerint-1895-
ben-Szabó Antal tanító vezetésével 
kiváló táncosok színre vitték a Kállai 
Kettőst, s aztán hosszú éveken át csak 
lakodalmakban és disznótor idején jár-
ták el. A táncot 1924-ben rekonstruál-
ták. Szabó Antal tanító munkáját Toka 
Károly törvényszéki bíró segítette. Ezt 
a produkciót látta 1926-ban Kodály 
Zoltán, aki elragadtatással nyilatko-
zott a Kállai Kettősről: „ez olyan szép, 
hogy filmre kellene venni!”
Az álom a Gyöngyösbokréta sikerei 
közepette lett valóság. A Kállai Kettőst 
1939-ben az Ítél a Balaton című mozi 
darabba beillesztve filmezték le.
Néhány emlékezetes fellépést követő-
en a háborús viszonyok a tánc abbaha-
gyására kényszerítették a táncosokat, 

de ők 1950-ben újból szervezkedni 
kezdtek. Szabó Sándor táncos és Nagy 
Károly tanító voltak a kezdeménye-
zők, amelynek eredménye 1951-ben 
az idén jubiláló együttes megalakítása. 
Az ünnepi gálaműsorra május 1-jén, 
Nagykálló-Harangodon került sor. A 
műsorban láthattuk a Kállai gyermek-

csoportokat, a Kállai Kettős Ifjúsági 
Néptáncegyüttest, a Kállai Kettős 
Néptánc Klubot, és a Hagyományőr-
ző Kállai Kettős Néptáncegyüttest is. 
A több mint 100 táncos közel két órán 
keresztül idézte föl a Kállai Kettős 
néptánc hagyományának csodálatos 
világát.

Anyaság! Micsoda nagyszerű karrier!
Amikor gyermek voltam, sokkal egyszerűbb volt az anyák napja megünneplése.
A tanítónénik gondoskodtak róla, hogy szép és kedves műsorral lepjük meg az 
édesanyákat.
Szavaltunk, énekeltünk, egy nagy ölelés és puszi kíséretében átadtuk az általunk 
készített ajándékokat és egy-egy szál virágot.
Ha szép volt az idő, még egy fagylaltot is kaptam az ünnepség után.
Ám nagyon hamar elmúltak ezek az évek, felnőttünk, továbbtanultunk, saját, önál-
ló életet kezdtünk. Az ember felnőttként elgondolkodik azon, vajon mit adhatna 
anyák napjára? Mi az, amivel meg tudná hálálni azt a gondoskodást és szeretetet, 
amit eddig kapott?
A kérdés igen bonyolult, hiszen itt nem a fizikailag érzékelhető, úgymond testi 
dolgokra, tárgyakra kell, hogy gondoljunk, hanem az érzésekre, gondolatokra, 
tettekre.
Egy kedves szó, egy ölelés, egy hosszú beszélgetés édesanyáinkkal sokkal töb-
bet jelenthet, mint egy szál virág, vagy ajándék. Érzékeltetnünk kell, hogy milyen 
fontosak számunkra, hogy ránk, gyermekeinkre mindig számíthatnak, életünk egy 
bizonyos fordulópontja után, mi vagyunk azok, akik róluk gondoskodnak, táma-
szaikká válnak.
Mit is tesznek értünk anyáink, mennyi áldozatot hoznak életünk során?! 
A 8. nap társulata május 2-án, hétfőn tartotta az anyák napi ünnepséget, s talán 
ők fogalmazták meg a legpontosabb választ a kérdésemre. A fiatalok egy olyan 
műsorral készültek, melyben egy hölgy bemegy a hivatalba, bemegy egy irodába, 
s az ott lévő bürokrata megkérdezi tőle, hogy mi a foglalkozása.
A hölgy azt feleli: -Édesanya vagyok.
A hivatalnok kineveti, s közli vele, nincsen ilyen foglalkozás.
Ekkor a hölgy elgondolkozik, s a következőt mondja: TUDOMÁNYOS MUNKA-
TÁRS vagyok.
A hivatalnok felkapja a fejét, s kérdezgetni kezdi, hogy pontosan milyen területen 
is dolgozik.
S az édesanya elkezdi sorolni:
Továbbképző kutatómunkát végzek laboratóriumban. 
Munkatársam már 12 éve egy mikrotechnikus-anyagbeszállító, aki a nap nagy 
részét meditálással, illetve egyéb munkafolyamatokkal tölti. (Ők az édesapák.)
Folyamatosan bővülő csapatom már 4 laborasszisztenssel büszkélkedhet. (a négy 
gyermeke.)
Munkám során különböző vegyi anyagokkal kísérletezem, melyek a zsíros, sáros, 
pecsétes tárgyak, anyagok tisztítására szolgálnak. (mosás, takarítás.)
Napjaim további részét élelmiszer-felhasználással töltöm, melyről pozitív és nega-
tív véleményt egyaránt kapok csapatomtól.( ízlett e az ebéd, a vacsora.)
Terepen is dolgozom. Laborasszisztenseim fejlődését kísérem végig más intézmé-
nyekkel együtt. (iskola, óvoda.) Gyermekfejlődési programunk nehézségei közé 
tartozik az ébresztő szakszerű használata, a helyiségek eredeti állapotának visz-
szaállítása, tudományos munka ellenőrzése. (rendrakás, reggeli ébresztés, a lecke 
ellenőrzése.)
A hivatalnok tátott szájjal hallgatta. S megállapította, hogy milyen irigylésre mél-
tó, és hasznos az   ügyfél munkája.
Az édesanya úgy érezte csapást mért a bürokráciára! Úgy tűnt fel a hivatalnok 
előtt, mint aki sokkal előkelőbb és nélkülözhetőbb az emberiség számára, mint 
„csak egy másik Anya”.
Éljünk úgy nap mint nap, hogy mindig gondoljunk a számunkra legkedvesebb tu-
dományos munkatársakra, az édesanyáinkra!

Kulcsár Annamária

JEgyzEt
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A János apokrif iratban olvassuk: Egy zsidó rabbi húsvét után 
felmegy a Golgota hegyére. Ott találkozik János apostollal – 
Ő is odament. Felnéz a rabbi az üres keresztre és így szól: a 
csaló elnyerte méltó büntetését. János is feltekint a keresztre 
és mondja: a keresztre feszített Jézus feltámadt! A kereszt lett 
az örök élet forrása. – ugyanarról a fáról milyen másként gon-
dolkodnak! 

Te hogyan tekintesz Jézus keresztjére?
A hitetlen ember számára nincs jelentősége. A keresztényeknek 
reményt ad. Jézus feltámadása nem a földi élet meghosszabbí-
tása, mint Lázár esetében, a feltámadás nem visszahozás a földi 
életbe!

Te mit mondasz a „Fáról”, neked is dönteni kell!
Jézus Krisztus tanított, de már nem tanító.
Élete végén szenvedett, de már nem szenved. Az Úr jézus ma 
nem gyermek, nem tanító, és nem is szenvedő. Nem halott!
Ha Jézus ma megjelenne, ugyanúgy nézne ki, ahogyan annak 
idején az apostolokkal találkozott. A hivő ember ezzel a feltá-
madt Krisztussal akar találkozni. Legyél vasárnapi ember!
Jézus embertől nem látottan támadt fel vasárnapra. Hogyan tör-
tént? Jézus csendben, talán éjféltájban, amikor minden ember 
megpihen, jött ki a sírból. – Amikor Máté szerint földrengés 
volt, Jézus már nem volt a sírban. Jézus a sötétben és csendben 
támadt fel, a lezárt kövön át. Neki nem kellett a követ elhenge-
ríteni a sír bejáratától. Jézus feltámadásának nem volt tanúja. A 
feltámadást csak Jézus tudja bizonyítani.
Isten nagy tettei csendben történnek. Isten a zajt kikapcsolta 
már Jézus születésénél.. Csendben észrevétlenül akart a földre 
jönni. Jézus Betlehem éjszakáján csendben született. – Ma nagy 
a zaj. Az ember kiáltja: Isten mutasd meg magad! De Isten a 
csendet választotta. Isten tettei csendben történnek, így a hús-
vét is, a feltámadás. Jézus feltámadása nem rázta meg az egész 
világot. Meghagyta a halál pecsétjét a sírján. Ez az Isten humo-
ra. A tudós kijelenti nincs Isten! Az evangélium az ellenkezőjét 
bizonyítja. Jézus él a halál után és a halál ellenére is. A húsvéti 
Krisztus a meglepetések Jézusa.

Dr. Soltész Mihály  görög katolikus parochus

Kisvárosunk kulturális életének lényeges részét alkotja a zene. 
Templomaink is helyet adnak hangversenyeknek, énekkari találko-
zóknak. Hála Istennek több helyi kórosunk is működik.
 Május elején a Nyíregyháza Kertvárosi Református templomban 
finn középiskolás fúvószenekar adott profi szinten koncertet. Nagy 
élményt jelentett minden hallgatónak. 13-án pénteken pedig Feke-
te Dániel orgonaművész koncertjében gyönyörködhetünk a római 
katholikus templomban.
 Különféle hangszereket már az ótestamentum idején is használtak 
istentiszteleten, közösségi életben és különleges alkalmakon. Vol-
tak húros, fúvós, ütős hangszerek Legfontosabb fúvós hangszer a 
sófár volt. Ez kos szarvából készült kürt volt. Jerikó elfoglalásakor  
ezt fújták meg. Józs.6.20. Volt két ezüst harsona is , melyeket ün-
nepeken és a hónap kezdetén fújtak meg, amikor égőáldozatokat és 
békeáldozatokat mutattak be. 4 Mózes 10,4. Dávid jó zenész volt, 
nagyszerűen értett a lantpengetéshez. Ifjúkorában, miközben apja 
nyáját legeltette, játszott és énekelt. Sok szép zsoltárt szerzett. Saul 
király azt kérte , Dávid pengesse a lantot „valahányszor megszállta 
Sault Istennek az a rossz szelleme, ilyenkor megkönnyebbült, job-
ban lett , és a rossza szellem eltávozott tőle” /zenetherápia 3000 
évvel ezelőtt/ 1 Sám 16,23. A csatákban is  használták .Gedeon 300 
embert választott ki. Mindenkinek a kezébe 1-1 kürtöt adott, meg 
egy üreg cserépfazekat, és egy fáklyát a fazékba. Bírák 7.16. Az 
éjszaka közepén egyszerre összetörték a cserépfazekakat, megfúj-
ták a trombitákat  és lobogó fáklyával megrohanták az ellenséget. 
Fényes győzelmet arattak a midiániták felett. 
/ Psychológiai hadviselés, a meglepetés erejével./ 
 Dávid Jeruzsálemben helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátrat 
volt föléje. A papok fehér ruhába öltöztek, zenészeket fogadott, és 
ezek kíséretében vitte a Szövetségládát Jeruzsálembe.”Az éneke-
sek hangos öröménekre zendítettek, lantokkal, citerákkal és cintá-
nyérokkal kísérték az éneket. /1 Krónika 15.16.
 MI is dicsérhetjük Isten a tőle kapott szép énekhanggal. De min-
denféle zeneszerszámmal is. Templomunknak 120 éves Angster 
orgonája van. 2 manuálos 12 regiszteres , több mint 700 kisebb 
és nagyobb síppal ellátott. Néhány éve esett át nagy felújításon. 
Kíséri  a gyülekezet énekét, de hangversenyen is gyönyörködteti a 
hallgatóságot. A zene és magasztaló ének fontos része a keresztény 
életnek. „A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsol-
tárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek 
szívetekben az Istennek” Kol. 3.16. 

Horváth György református lelkipásztor

A harangok iránt érdeklődők számára általános információval foly-
tatom a múltkori írást, amikor a római katolikus templomunk ha-
rangjait ajánlottam testvéreim figyelmébe, mivel javítási munkát 
kellett végezni templomunk tornyában a harangokért és a harango-
kon. Hála Istennek, elvégeztük. Köszönet az anyagi támogatóknak, 
adományozóknak és az önkormányzatnak. Remélünk még ado-
mányt, és akkor folytatni tudnánk a toronyablakok megújítását is.
Nézzünk most be a templomtorony ablakain a sok-sok harangra, 
hiszen figyelem felhívás is lehet a mostani állapotunk, hogy ősi és 
keresztény örökségünk zengő alkotásait értékeljük, illetve megis-
merjük.
Ásatások nyomán előkerült leletekből tudhatjuk meg, hogy már 
Krisztus előtt századokkal korábban használtak kisebb harangokat, 
bár ezek külső formájukban különböztek a maitól.
A keresztények kezdetben csak kolostorokban használták ösz-
szehívásra. Majd elterjedtek a templomokban. A RENDSZERES 
HARANGOZÁST Szabiniánusz pápa rendelte el 606-ban, nappal 
harangoztak négyszer, éjszaka három alkalommal imára figyelmez-
tetve. Magyarországon már a térítőpapok idejében terjedtek, és a 
harangozás irányította a mindennapi életet. Szólt a harang reggel és 
este, istentiszteletekre, halálesetkor, egyházi vagy világi méltósá-
gok érkezésekor, de köszöntötte a győztes harcosokat, vagy figyel-
meztetett a közeledő ellenségre, vagy tűzvészre és más rendkívüli 
alkalmakra.
Így mondhatjuk a harangokhoz évszázadokon át történések és ér-
zelmek kapcsolódnak, gondoljunk csak a déli harangszóra magyar 
vonatkozásban. Szeretném leírni egy személyes élményem, amit 
soha nem tudok felejteni. 1938-ban születtem így a II. világháborút 
gyermekként éltem át félelemmel. Szerencsére portánkon a bomba 
kútba esett, és így kevesebb kár érte a lakást, ahol édesapám majd-
nem a törmelék alatt maradt. A félelem mellett nagyon emlékszem, 
mi történt az udvaron: édesanyám kezét fogtuk mind a négyen gye-
rekek, és ő egyszer csak a földre térdelt, kezét összetéve imádko-
zott, és így kiáltott fel: Szólnak a harangok, vége a háborúnak, béke 
van. És örömében sírt. Nekem minden harangszó bánatot és békét 
is hirdet.
A harangok teljesen különleges hangszerek is, egymással összhang-
ban szólalnak meg. A harangok iránt érdeklődőknek most ennyit. A 
folytatás következik nagyságukról, működésükről, addig is a bé-
késcsabai evangélikus templom nagyharangja illetve annak felirata 
kísérjen bennünket: „Mikor a harang szól s hangja égig hatol, hittel 
és áhítattal sóhajts Istenhez.”

Lelkipásztori köszöntéssel: Vitai László rk. apát-plébános

Üzen a Biblia:  
Jézus feltámadt,  

van örök élet

Dicsérjétek az Urat nagysá-
gához méltóan! 150. zsoltár

LELKIPÁSZTORI LEVÉL
Általában a harangokról

 A „Míg Megnövök” Kiemelkedően 
Közhasznú Alapítvány Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont Tehetségnapot 
szervezett Nyíregyházán, a Bujtosi 
Szabadidő Csarnokban. A versenyre 
öt iskolát hívtak meg: Arany János 
Általános Iskola és Gimnázium-
Nyíregyháza, Bem József Általános 
Iskola-Nyíregyháza, Benczúr Gyu-
la Általános Iskola-Nyíregyháza, 
Szabolcs Vezér Általános Iskola-
Balkány, Nagykálló Város Önkor-
mányzat Általános Iskola és Pedagó-
giai Szakszolgálat-Nagykálló. 
A konferansz szerepét a Synus Bi-
rodalom Királyának öltözött Tarczy 
Gyula, a Kölcsey TV ismert mű-

sorvezetője látta el. A küzdőtéren 
felállított színpadon bemutatkoztak 
a meghívott intézmények tehetsé-
ges tanulói. A csarnok előterében 
alakították ki az iskolák standjait, a 
folyosón kézműves udvarban tevé-
kenykedhettek a résztvevők. Délután 
játékos sportvetélkedőre került sor. 
A nagykállói általános iskola csapa-
ta igen jól szerepelt, hiszen az erős 
mezőnyben a játékokat hol első, hol 
második helyen fejezték be. Az ered-
ményhirdetéskor kiderült, iskolánk 
csapata mindössze 1 ponttal lema-
radva a győztestől, második helyen 
végzett és ezüstérmet szerzett. Gra-
tulálunk!

Csapatunk tagjai: Kígyósi Petra, Gura Zsombor, Sipos Balázs, Szőke Fanni, Máté 
Beáta, Major Róbert, Mészáros Martin, Hidasi Ákos, Major Lilla, Madelpech 
Sarah, Molnár Bianka, Pisla Réka, Borsy Béla, Gebri Viktor, Kondor Péter, Ko-
vács Tamás, Sipos József

„MINDENKI TEHETSÉGES 
VALAMIBEN”

Felhívás
A magyar kormányzat a civil szervezetek összefogásával 2011. május 

21-én nagyszabású hulladékgyűjtési akciót szervez, melyhez Nagykálló 
városa is csatlakozott.

A TEszedd2011 – önkéntesen a tiszta Magyarországért
címmel szervezett megmozdulás célja, hogy egyetlen egy nap alatt a 

lehető legtöbb szeméttől megtisztítsuk az országot.  
A cél Magyarország elhagyott hulladékainak felszámolása, a szemétsze-

dési akcióhoz fontos minél több ember csatlakozása.
Ezért kérem Nagykálló lakosait, vállalkozóit, civil szervezeteit, hogy 

vegyenek részt az akcióban,  és regisztráljanak  
a www.teszedd.hu oldalon.

A rendezvénnyel kapcsolatos további információ kérhető: 70/33-88-600  
(Lendvai Nikolett)

Várok mindenkit 2011. május 21-én 10.00 órakor a város főterén!
Bebizonyítjuk, hogy a szemétszedés is lehet valódi közösségi élmény!

Juhász Zoltán polgármester

Vallási műsor, 
a nagykállói történelmi 
egyházak liturgiáinak 
közvetítése

Minden vasárnap 
17.00 órakor
A Nagykállói Televízió 
műsorán

Nagykálló  
Város Önkormányzata 

meghívja a város  
gyermekeit és a szülőket, 

nagyszülőket a  
Városi Gyermeknap  

rendezvényére
2011. május 27-én  

(pénteken) 14.00 órára
a Nagykálló  

Sportcsarnokba
Mindenkit szeretettel  
vár a város vezetése!

GYERMEKNAPI  
MEGHVÓ!

Véradás  
megköszönése

A Magyar Vöröskereszt köszö-
ni Nagykálló lakosainak, hogy 

az április végén szer-
vezett véradáson 

megjelentek, és 
hozzájárultak 
a zavartalan 

vérellátás 
biztosí-

t á s á -
hoz
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Ülésezett Nagykálló képviselő-testülete
A közgyűlés Dr. Török László 
jegyző tájékoztatójával kezdődött, 
az ügyfélszolgálat működésének egy 
hónapos tapasztalatairól és műkö-
dési rendjéről.

ZÁRSZÁMADÁS
A képviselők elfogadták az önkor-
mányzat és költségvetési szervei 
gazdálkodásának 2010. évi beszámo-
lóját, majd döntöttek az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok támogatására létrehozott 
kormányzati forráshoz történő pályá-
zásról.
TÉRÍTÉSI DÍJ
A közgyűlés minden évben áttekinti a 
gyermekek részére nyújtott személyes 
gondoskodás formáit. Ennek keretében 
a térítés díj 2011-ben napi igénybevé-
tel esetén 301 Ft/nap, havi igénybevé-
tel esetén pedig 9300 Ft/hó összegben 
került megállapításra.
BELSŐ ELLENŐRZÉS
A 2010. évi belső ellenőrzések tapasz-
talatiról szóló összegzés az idei évben 

sem tárt fel, az ellenőrzés büntető, sza-
bálysértési, kártérítési illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cse-
lekményt. Továbbá nem volt szükség 
soron kívüli, vagy a tervezettől eltérő 
vizsgálatokra sem.
RENDEZVÉNYTERV
Képviselőink elfogadták a város kul-
turális rendezvényeinek terveit, és a 
feladat végrehajtásával a Nagykállói 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t 
bízták meg.
PÁLYÁZAT
A zöld Nagykálló projekt keretein 
belül a képviselő-testület folytatni 
kívánja a megújuló energiaforrások 
használatának előtérbe helyezését, így 
pályázatot kíván benyújtani a Környe-
zet és Energia Operatív Program ke-
retében a Helyi hő és hűtési igény ki-
elégítése megújuló energiaforrásokkal 
című pályázati konstrukcióra, mellyel 
lehetőség nyílhat a Nagykállói Városi 
Önkormányzat Általános Iskola és Pe-
dagógiai szakszolgálat fűtésének kor-
szerűsítésére. 

A köZgYűLÉSEN ELhANgZoTT:
„Kötelezettségünk minden évben a térítési díjak megállapítása. 
A bizottságok tárgyalták. Az ügyrendi bizottság ülésén kérdés volt, hogy 
miért csökkent a térítési díj. Azért, mert kevesen veszik igénybe a szolgál-
tatást.” (Juhász Zoltán polgármester)

„Hétfőtől-péntekig van nyitva az ügyfélszolgálatunk, ahol adó-, szociális-, 
műszaki-, építés hatósági-, városüzemeltetési-, közfoglalkoztatással kap-
csolatos ügyeket lehet intézni.
Hétfőn és szerdán hosszabbított nyitva tartással reggel 7 órától 18 óráig 
áll az ügyfelek rendelkezésére. A tapasztalatok szerint a meghosszabbított 
nyitva tartással inkább a szociális ügyeket veszik igénybe. Egy hónap után 
felülvizsgáljuk a tapasztalatokat.  Majd a tapasztalatok alapján fogjuk a 
nyitva tartást megtartani, illetve csökkenteni.”  (Dr. Török László jegyző)

„Mind a három bizottság javasolta a Korányi Frigyes Emlékház vonat-
kozóan működési engedélynek a megkérését. Több bizottsági ülésen is el-
hangzott, hogy csak a Korányi Emlékházra vagy az összes muzeális jellegű 
intézményre kérjük-e meg a működési engedélyt. Így a közérdekű muzeá-
lis kiállítóhely, annak a címnek az elnyeréséhez, vagy működési engedély 
megkéréséhez vagyunk legközelebb a Korányi Frigyes Emlékház vonatko-
zásában a most meglévő feltételekkel.” 
 (Bereczki Mária gazdasági irodavezető)

Épül a jövő bölcsődéje 
a kistérség kicsinyeinek
Aki mostanában járt a Petőfi Úti 
óvodában tudja, hogy nagy lép-
tekkel halad a bölcsődei szárny 
építése. A jelenleg óvodai funkci-
ót ellátó épület északi szárnyának 
földszintjén a bölcsőde kiszolgá-
lására két bölcsődei csoport, két 
gyermeköltöző, fürösztő-biliző 
helyiség, gyermekátadó, bölcsődei 
játszóudvar kialakítása történik. 
Az Európai Uniós támogatással 
készülő beruházás a korábbi óvo-
da épület felújítását is lehetővé 
teszi, miközben gondot fordítanak 
a valamennyi fogyatékosságra ki-
terjedő akadálymentesítésre is. A 
jövő bölcsődéje cím azonban ennél 
többet is jelent: olyan eszközöket, 
berendezéseket szerezhetnek be a 
kivitelezők, amelyek a modern kor 
követelményeinek megfelelnek. A 
belső udvar újraparkosítása és új 
játszóudvar kialakítása  teszi majd 
élményekkel telivé Nagykálló és 
térsége bölcsődéseinek napjait.

országos Elsősegély-ismereti 
Versenyen remekeltek általános és 
középiskolás diákjaink. 

A statisztikai adatok megdöbbentő-
ek: Minden huszadik másodpercben 
meghal egy ember hirtelen szívhalál-
ban. Hetven százalékuk az első 3-5 
percben újraéleszthető és megment-
hető lenne, a mentőknek azonban az 
esetek többségében képtelenség ilyen 

gyorsan a helyszínre érkeznie. A baj-
ba jutott sérültek így legtöbbször 
csak a körülöttük lévők segítségére 
számíthatnak. A hazai lakosság keve-
sebb, mint egy százaléka rendelkezik 
olyan megbízható elsősegély-nyújtá-
si ismeretekkel, melyet nemcsak el-
méletben, hanem éles helyzetekben, 
akár életmentés esetén is alkalmazni 
tud. A nagykállói diákok ebbe a cso-
portba tartoznak!

Az Országos Elsősegély-ismereti 
Versenyt a jelentkezők számát tekint-
ve az ország legtöbb diákját megmoz-
gató tanulmányi versenyévé nőtte ki 
magát. Az idei tanévben 346 általá-
nos iskolai és 347 középiskolai csa-
pat jelentkezett a versenyre, köztük 
határon túli iskolák is képviseltették 
magukat. A háromfordulós interne-
tes megmérettetés után a továbbju-
tott csapatok kétnapos döntőn vettek 
részt Csillebércen, ahol előbb tesztet 
töltöttek ki, majd komoly szituáci-
ós feladatokban kellett helytállniuk, 
ahol a valódi sérülésekre megtévesz-
tésig hasonlító imitátorokon kellett 
bemutatniuk tudásukat. 
A Nagykállói Általános Iskola Meg-
segít Elek csapatának tagjai Nagy 
Bence, Szabó Zoltán, Sándor Márk a 
harmadik helyezést érték el, középis-
kolás csapatunk pedig a második lett. 
A csapat tagjai Kondor Mariann a 
Nagykállói Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium diákja és Sándor 
Bence a Vásárhelyi Pál Építőipari és 
Környezetvédelmi Vízügyi Szakkö-
zépiskola diákja volt.
Gratulálunk a diákoknak és a két 
felkészítőnek, Sándorné Lelesz Klá-
rának, a Nagykállói Általános Iskola 
tanárának és Gunyecz Attila mentő-
tisztnek.

Mentőhelikopter köszöntötte a versenyzőket

Balról: Sándor Márk, Szabó Zoltán, kondor Mariann, Nagy Bence, Sándor Ben-
ce

A gyerekekben él a természet-
szeretet, kíváncsiság megismerés 
vágya. A nagykállói óvodában az 
óvodapedagógusok nagy figyelmet 
fordítanak arra, hogy biztosítsák 
számukra a közvetlen tapaszta-
lás lehetőségét, hangsúlyozzák a 
felnőttek modell szerepét. 

A Föld Napja alkalmából vál-
tozatos megfigyeléseket , 
gyűjtőmunkákat,környezetszépítő te-
vékenységet, vizsgálódásra alkalmas 
kiskertek kialakítását tervezték a szü-
lők bevonásával- tudtuk meg Nagy 
Tamásné intézményvezetőtől. 
 Majd sorolta a nap eseményeit: 
Papírgyűjtést szerveztünk, meghir-
dettük az „Egy gyermek=egy vi-
rágpalánta” akciót,melybe minden 
gyermek és szülő bekapcsolódott: 
az ablakokat, udvarrészeket díszítet-
ték a közösen elültetett virágok, fák, 
bokrok. Fűszerkerteket alakítottunk 
ki. Az ide ültetett növényekkel a Vá-
rosvédő Egyesület segítette ismeret-
bővítő munkánkat. Az óvoda udvarán 

komposztálókat helyeztünk el. Az ez 
alkalomból rendezett rajzkiállítás 
hűen tükrözte a gyerekek élményeit, 
ismereteit.
A környezeti jeles nap megünnepe-
lése alkalmat adott arra, hogy óvo-
dánk ápolt, környezetbarát feltételek 

kialakításával teremtsen lehetőséget 
szemléletformálásra, ismeretszerzés-
re, a környezet változásainak, köl-
csönhatásainak megértésére, megvé-
désének szükségességére- fejezte be 
a tartalmas esemény összefoglalót az 
intézményvezető.

Zöld Óvodában a Föld Napján

Egy gyermek=egy virág palánta elnevezésű akció volt az óvodában a Föld Napja 
alkalmából

hallotta? hírek, érdekességek

Amikor a kincsek 
közkinccsé válnak…

Előző lapszámunkban megígértük, hogy folytatjuk a főtéri régészeti ásatá-
sok történetét. Szerencsére nemcsak nálunk van folytatás!
Ami most Nagykállóban megvalósult, nem gyakori jelenség, hogy alig tisz-
togatja le a restaurátorok ügyes, hozzáértő keze a föld mélyéről előkerült tár-
gyakat, már kiállításra is kerülnek ott, ahol találták. Nos itt EZ TÖRTÉNT! 
Három hónapig itthon van azoknak a tárgyaknak egy érdekes –Körösföi Zsolt 
régész forgatókönyve szerint összeállított - válogatása, amit Kálló földjében 
találtak az elmúlt 150 év alatt.  A régészeti kutatások kezdete Nagykállóban 
és környékén dr. Jósa András nevéhez kötődik. A jelenleg kiállított régészeti 
leletek nagy része még Jósa András és munkatársa, majd utódja, Kiss Lajos 
gyűjtéséből származik.

Kőkorszaki edénytöredékek, nyíl-
hegyek, kőbalták, 5000 éves, a 
Strandon előkerült nagy edény, sír-
mellékletek az Ipari parkból, hon-
foglalás kori kard, középkori sisak  
a vár helyéről, és szinte épségben 
előkerült 12 darabból álló XVII. szá-
zadi kancsó-kollekció a Fő térről.  
A kiállítás a Szilágyi –házban lát-
ható munkanapokon 8-12 órá-
ig, vasárnaponként 14-től 16 
óráig, illetve más időpontokban tele-
fonos egyeztetéssel (06-30/5823551). 
EZT MINDENKINEK LÁTNI KELL!

Köszönet a kiállításért munkálkodott régészeknek: Dr. Istvánovics Eszternek, 
Körösföi Zsoltnak, Jakab Attilának, Scholtz Róbertnek, Cseppentő Zoltán, 
rajzolónak Beleznai Gabriella, rajzolónak, Mester Andrea, gyűjteménykeze-
lőnek és Szinyéri Péterné, restaurátornak!

(Folytatás az 1. oldalról)
2011. március 28. napján kialakított 
Ügyfélszolgálat beindításával ezen 
célok megvalósulni látszanak, hi-
szen az ügyfelek terheinek csökken-
tése érdekében lehetőség nyílt arra, 
hogy egyszerre többféle kérelmet 
lehessen egy helyen benyújtani. Az 
Ügyfélszolgálat eddigi egy hónapos 
működésével kapcsolatos visszajel-
zések alapján csupa pozitív tapasz-
talat gyűjthető be, ugyanakkor a vá-
rosüzemeltetési ügyintézés további 

gyorsítását jelentheti, ha az ügyfelek 
a kérdésükkel kapcsolatos helyrajzi 
számot ismerik. Az Ügyfélszolgálat 
munkatársai a hétfői és szerdai na-
pokon hosszabbított nyitva tartással 
(7:00 - 18:00 óráig) rugalmasan és 
szolgálatkészen állnak az ügyfe-
lek rendelkezésére. Az egy hónapos 
működés után elmondható, hogy a 
sikerhez nemcsak a gyorsaság és az 
igényes környezet, hanem a barátsá-
gos fogadtatás is hozzájárul, mondta 
el Dr. Török László jegyző.

Várakozás nélküli ügyintézés a hivatalban

Az Ügyfélszolgálat (42/263-101) az alábbi ügyek egy helyen történő 
elintézésében nyújt segítséget: 

 
1. ablak: Közfoglalkoztatási ügyek 141-es mellék
2. ablak: Szociális kapcsolattartók 141-es mellék
3. ablak: Szociális ügyek 158-as mellék
4. ablak: Adó- és Adóvégrehajtási ügyek 158-as mellék
5. ablak: Adó-és Adóvégrehajtási ügyek 
6. ablak: Okmányirodai ügyek 131-as mellék
7. ablak: I. fokú Építésügyi Hatósági ügyek 156-os mellék
8. ablak: Városüzemeltetési, Ügyfélmenedzseri ügyek 156-os mellék
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Nagykállói életképek
Farkas István családja és az X Faktor

Volt nekünk a családból meg a rokonokból, 
egy vonósokból álló cigányzenekar.
 Nekem az apukámnak az apja,  nagybőgős 
volt. Apám is nagybőgőn játszott. Apukám 
testvérének a fia, Farkas Sándor  cimbalmos 
volt. Ifjú Farkas Lajos, nekem az unokatest-
vérem szintén nagybőgőzött. Keresztapám, 
Horváth István, volt a prímás, ő képzett ze-
nész volt, ismert cigányprímás. Már 10 éves 
koromtól hegedültem, jártam velük zenélni. 
Az én zenei tudásom így indult el. Nagy-
apámról apámra, apámról rám, tőlem meg  a 
gyerekeimre, így adtuk át egymásnak a zene 
szeretetét meg a muzsikálást.
A két fiam az István és a Zoli itt kezdett zenét 
tanulni a Szilágyi iskolában. Pisti először kla-
rinétozott, utána szakszofonozott, végül gitá-
rozni tanult. Ez négy évig  tartott és ötössel 
végzett. Zoli hegedűvel kezdte, majd áttért a 
gitárra, de ő hamarabb befejezte. Ők mind-
ketten jól ismerik a kottát, a kottából játszást, 
a kottaírást. Mikor az oktatás befejeződött, 
vissza kellett adni a hangszert. Ezután saját 
zsebből vettünk olcsón egy használt szinteti-
zátort és tanultak meg azon mind a ketten, és 
játszanak rajta a mai napig.
Ezután kezdődött meg, hogy úgy mondjam, 
az ő pályafutásuk úgy 3 évvel ezelőtt. Elin-
dultak egy megyei versenyen, ahol, Péhli 
Barnabás volt a zsűriben, aki egy énekes-gi-
táros, és  Ő bíztatott. Ez után következett rá 
egy évre a TV 2-ős Megasztár. Debrecenben 
volt a válogató, ahol az anyukájuk is elindult, 
ha jól emlékszem Cserháti Zsuzsa Kicsi gye-
re velem rózsát szedni című számával. Nem 
titok, hogy sajnos kiestünk. Ezt követte az 
X-Faktor 2011-ben. Mindenki tudja, hogy ezt 
az RTL hirdeti és rendezi . Jelentkeztünk és 
a megadott időpontba felutaztunk Budapest-
re, a XX. kerületbe, Nagytétényre, ott volt a 
meghallgatás. Az épület előtt egy hatalmas 
parkban gyülekeztünk. Lehettünk akár több 
ezren is akik a meghallgatásra várakoztunk. 
Nagy volt a tumultus, meg a tömegnyomor, 

a tülekedés. Még egy pohár vizet sem kap-
tunk. Hogy ne unatkozunk, közben volt 
műsor. A színpadon felléptek a régebbi dön-
tősök Janicsák Veca, Király L. Norbi meg a 
többiek. Helikopter körözött felettünk és ki-
áltottuk együtt, hogy X-faktor ! Öt szobában 
folyt egyszerre a meghallgatás, két-két zsűri 
tag előtt. Másnak nem lehetett bemenni, kint 
meg semmit se lehetett belőlük hallani. Mi 
kb. du. 3 órakor kerültünk sorra. Az anyuká-
juk is elindult egy  Zámbó Jimmy számmal. 
A selejtezőkben az a szokás, hogy ott nem 
mondják meg rögtön, hogy ki jutott tovább, 
hanem pár nap múlva telefonon értesítenek 
róla. Hamarosan csengett is a telefon, hogy a 
két fiút várják vissza a 2. fordulóba. Érdekes, 
hogy azt kérték, hogy ahogy elindultak az 
első fellépésre úgy kell menni tovább, ugyan 
úgy nézzenek ki, mint először, ugyan abban 
a szerelésben jelenjenek meg, ugyan az  a 
frizura meg minden. Azt még nem mond-
tam, hogy a két fiú duóban énekel. Kettőnek 
egyformán énekelni nem könnyű, de szép. 

Ők különleges, egyedi számokat énekeltek 
a Vétek együttestől  és egy külföldi számot. 
Nem úgy, mint a tavalyiak, amikor mindenki 
az Alleluját énekelte, hogy már a zsűrinek is 
a könyökén jött ki.. Szóval mikor kiválasz-
tották maguknak, mondta is nekik az anyjuk, 
hűha de nehéz, ezt sosem fog nektek menni, 
de aztán szépen megcsinálták. A végén még 
ő is megtanulta. Vártuk nagyon a telefonos 
értesítést. Április 13-án, Pistike szólt az any-
jának: anya, kapsz tőlünk egy szép ajándékot 
születés napodra: telefonáltak, hogy tovább 
jutottunk a harmadik fordulóra. Nagy lett az 
örömünk. De azért félünk, aggódunk, meg 
drukkolunk is. Annyira benne vagyunk, hogy 
hogyan lesz? Nem tudjuk, hogy ez még min-
dig csak válogatás vagy innen már a TV-be 
juthatnak tovább. Mert már a kezdetekhez 
képest sokkal kevesebben vannak.  Most  pl. 
du. 3 órára hívtak bennünket. Erre fordulóra a 
két régebbit és két új számot kell vinni Eddig 
saját tehetségükből, erejükből jutottak el, a 
saját produkciójuk volt. Úgy gondolom, hogy 

itt viszont már szemtől szembe megmondja 
zsűri igen vagy nem. Kedd után már többet 
tudunk vagy bent maradunk vagy nem. Ha 
innen is tovább lépnének akkor bekerülnének 
az un. „mentorházba”, ahol a mentorok: Nagy 
Feró, Geszti Péter, Keresztes Ildikó, Malek 
Miklós segíti, készíti fel őket,foglalkoznak 
velük, ők választják ki melyik dalt kell éne-
kelni és hogyan. Ha ne hagy isten eddig el-
jutnánk, akkor még innen is tovább kellene, 
hogy legalább lemezszerződést kapjanak. 
Bíztató, hogy Ördög Nóra , a műsorvezető 
azt mondta a fiúknak: Bennetek benne van az 
X-faktor. Most csak a fellépés a fontos, arra 
készülnek, hogy sikeresek  legyenek, mert et-
től függ a jövő. Mert most eldől, lesz belőlük 
valaki vagy nem. Tehetségük megvan, mert 
ide születni kell. Pisti a Kállay Rudiban kő-
műves tanuló, kellene még egy év, de abba 
hagyja, mert inkább zenét tanuljon, ahhoz na-
gyobb tehetsége van. Ha nem sikerül most, 
legközelebb újra elindulnak, addig mindig, 
amíg valami eredményt el nem érnek, a jö-
vőjük meg nem alapszik Jó lenne egy mene-
dzser! Hátha felfigyel rájuk valaki. Az a baj, 
hogy itt csak énekkel lehet fellépni, pedig ők 
tudnak zenélni is, értenek a hangszerekhez. 
Sajnos nem kísérhetik magukat, CD-ről zenei 
alapot kell használni. Mi is tartunk és izgu-
lunk és idegeskedünk, mint szülők. Bízunk 
bennük, de igaz ide szerencse is kell, meg a 
jó Isten, no és a zsűri, később meg a telefo-
nos szavazat. Azért arra kérjük a nagykállai 
embereket, ha sor kerülne rá, hogy eljutnánk 
a közönség szavazatáig, segítsenek majd a 
telefonos hívásokkal. Mert bármi is adódik, 
mi kállaiak maradunk, itt élünk, Kállót kép-
viseljük. Reméljük igazságos döntés születik, 
aki jobb, az fog menni tovább, aki rosszabb, 
az kimarad.
Most egyelőre ennyit, Jani bácsi. Most vá-
runk keddig, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, 
hogyan tovább.

Orosz János

Szalmaboci a Művelődési  
Központban 

A szurkos hátú szalmaboci című 
bábjátékot láthatták Nagykálló 
óvodásai a Művelődési Központ 
kamaratermében. A gyerekek 
most is óriási érdeklődéssel fogad-
ták az előadást.

Miben segíthet a bábjáték gyermeke-
inknek, amellett, hogy élményt nyújt? 
„A bábok segítségével a gyerekek 
megelevenítik a meséket. A szerepek 
eljátszása során gátlásosságuk oldódik, 
szókincsük bővül. Bábozás közben 
feleleveníti tapasztalatait a gyermek, 
elképzeléseit és szociális élményeit, 

fogalmakat, kifejezéseket gyakorolhat, 
hangokat utánozhat és elsajátíthatja az 
összefüggő beszédet. A szerepek el-
játszása során érzelmi állapotokat él-
hetnek át. A bábozás elősegíti a társas 
kapcsolatok kialakulását. A gyerekek 
kommunikációs képessége a kötetlen 
beszélgetés során jelentősen fejlődik. 
Megtanulnak kérdezni, válaszolni, 
mondatokban beszélni, elsajátítják a 
helyes kiejtést, hangsúlyozást.
A kisebb számára a báb, a bábozás 
óriási élményt jelent. Az oktatással, fi-
gyelemmel, magatartással kapcsolatos 
problémák megoldásában, de az öröm 

és a vidámság perceiben, illetve ennek 
megteremtésében mindig jó eszköz a 
báb. A báb segíthet a félénk, gátlásos 
gyermekek megszólaltatásában. Fej-
leszti a gyermek öntevékenységét, le-
leményességét. A mozgó, beszélő báb 
legtöbbször kedves kis baráttá válik az 
első pillanattól, erős érzelmi vonzó-
dás mellett a szavának nagy tekintélye 
van.”-írja Dr. Forgó Edina pszicholó-
gus.
Közel 300 kisgyermek követte nyo-
mon a szurkos hátú szalmaboci törté-
netét, és már izgatottan várják a követ-
kező bábszínházi előadást.

Idén immár XXVII. alkalommal 
kerül megrendezésre Nagykálló-
Harangodon a Téka Tábor. Amellett, 
hogy újra részt vehetnek különböző 
kézműves foglalkozásokon, például 
agyagozás, bőrművesség, csipkeve-
rés, csuhézás, fafaragás, gyékénye-
zés, gyöngyfűzés, kemencézés, ko-
vács mesterség, nemezelés, szövés, 
népies játékok készítése, vesszőzés, 
tánctanítás, egyéb hagyományokkal 
is megismerkedhetnek a táborlakók. 
2011-ben is megrendezésre kerül az a 
nap, amikor valamely régi népszokás, 
néphagyomány felelevenítését tűzték 
ki célul a szervezők.
A 2010-es évben egy hagyományos, 
autentikus nyírségi lakodalom ke-
rült bemutatásra, melyen a tábor-
lakók segítségével készültek el a 
lakodalmi ételek, ( csigacsinálás, 
kemencében sült ételek), bemutatás-
ra kerültek az esküvői szokások, vi-
seletek, népdalok, vőfélyi szövegek. 

Az ünnepi vacsora után kezdődött a 
mulatozás, melynek részét képezte 
a hagyományos menyasszonytánc 
és az éjszakai „új asszony” tánc is. 
A násznépet a táborlakók alkották. 
A 2011. július 27-én a hagyo-
mányos, kézi aratás napját re-
konstruálják a tábor résztvevői. 
Egy erre elkülönített szántóföldi terü-
letet vetettek be gabonával, így már el 
is kezdődtek az előkészületek. A gye-
rekek madárijesztőt készítettek, míg 
a felnőttek elvetették a magvakat, 
beboronálták a földterületet. A tábor-
lakók az aratási ünnepség szokásait 
fogják feleleveníteni, így a sarlóval 
történő aratást, kévébe kötést, ara-
tókoszorú készítését és az újkenyér 
sütését. Az aratás napja hagyomá-
nyosan az aratóbállal ért véget, így a 
Téka táborban is a paraszti kultúrából 
ismert bállal zárják az aratás napját, 
melynek elengedhetetlen kellékei a 
népzene és a néptánc.

Újra nyitja kapuit a 
Téka Tábor

Összefoglaló a Téka Népművészeti tábor  
2010. évi programjairól

Nézze meg Június 12-én vasárnap18:45-kor
A Nagykállói Televízióban



6 NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XXI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM – 2011. MÁjuS

(Pályázati azonosító száma: ÉAOP-3.1.2/A-
09-2009-0032)
 Nagykállóban, a Korányi úton közel egy hete 
sárga munkagépek tornyosultak az autósok 
előtt, fenntartva a közlekedést.
A gépek a Magyar Közút Zrt. megbízásából 
javították a már sok panasszal illetett főutat, 
ugyanis megtörténtek az autópálya építés 
kapcsán elvégzésre kerülő garanciális mun-
kálatok.
A teljes felújításra a jelenleg elinduló 
„Nagykálló ellipszis építése, a Budai Nagy 
Antal és a Széchenyi utak fejlesztése” pá-
lyázat keretében kialakításra kerülő ellipszis 
alaprajzú forgalmi csomópont megvalósulása 
után kerül sor. A pályázat által az ellipszis 
kialakításán túl több út felújítása is megtör-
ténik, az 187.525.095 Ft Európai Uniós Tá-
mogatással. 
A projekt célja egy biztonságosabb csomó-
pont kialakítása, járdával szegélyezve, majd 
annak folytatásaként az önkormányzat tulaj-
donában lévő Budai Nagy Antal és Széchenyi 
gyűjtő utak felújítása és szélesítése, valamint 
a Széchenyi út mentén kétoldali járda kiala-
kítása, illetve a Nyíregyháza – Nagykálló 

– Nyírbátor között megtervezett kerékpárút 
következő szakaszaként kerékpárút kiépítése 
a Budai Nagy Antal úton, a fő közlekedési út 
tehermentesítése, a közlekedésbiztonsági fej-
lesztések megvalósítása érdekében. 
A pályázat időszerűségét bizonyítja, a Budai 
Nagy Antal út leromlott állapota, melynek 
fejlesztése, felújítása halaszthatatlanná vált. A 
kivitelezés 2011. március 16.-án kezdődött el 
és várhatóan július 31.-én fejeződik be. A Bu-
dai Nagy Antal és a Széchenyi útszakaszokon 
a munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, 
maga az ellipszis építése ezután kezdődik el.
A felújítással a városrészek megközelíthetősé-
ge gyorsabbá és biztonságosabbá válik, mind 
gyalogosan, mind kerékpárral. A pályázat 
megvalósulása után 2012-re várható a 4911. 
út hiányzó - Nagykálló belterületi szakaszá-
nak teljes felújítása, melynek köszönhetően 
jelentősen javul majd a közlekedésbiztonság 
a városban. 

(folytatás az 1. oldalról)
Újabb épületet vehettek birtokba a nagykállóiak 
a szociális városrehabilitáció gyümölcseként. 
Az összességében 553 686 259 Ft Európai Uni-
ós támogatásból megvalósuló „Nagykálló Város 
Integrált Szociális Jellegű Város Rehabilitáció” 
című pályázatnak köszönhetően több infrast-
rukturális fejlesztés mellett kialakításra került a 
Nappali Központ is az Akácos úton.
Dr. Török László jegyző az átadáskor elmondta, 
hogy a Nappali Központ helyet ad elsősorban 
az akcióterületen élő lakosság, valamint a te-
lepülés civil szervezetei számára közösségfej-
lesztő programoknak, internet elérést biztosít, 
így a lakosok tájékozódhatnak a világhálón is. 
Távkönyvtári szolgálatot szeretnénk bevezetni, 
olvasósarok kialakításával az érdeklődőknek 
helyet biztosítani, a Baba-mama klub keretében 
a csecsemő- és kisgyermekápolásról, gondo-
zásról, nevelésről tervezzük tájékoztatni a fiatal 
anyukákat.
A programban megvalósítanak különféle tanács-
adásokat is, melynek helyszíne a Híd Közössé-
gi Ház mellett a Nappali Központ lesz, mely e 
mellett egy olyan élettéré válik, ahol minden 
korosztály számára színvonalas szabadidős te-
vékenységek, hasznos és kötetlen programok, 
szolgáltatások szervezhetőek meg. A közösségi 
ház lehetőséget teremt a lakók számára, hogy a 
hétköznapjaik ne a kirekesztettségről és a tehe-
tetlenségről, hanem az integrációról szóljanak. 
Közösségformáló, illetve kialakító funkcióval 
bír, hisz önmagában nem képes a felzárkóztatást 
megvalósítani, csak lehetőséget teremt az ösz-
szefogásra, a közös cselekvésre, így adva meg a 
felzárkózás lehetőségét.
A projekt alapja a szükséges infrastruktúrák 
kiépítésén túl, alapvetően egy együttműködés 
megteremtése, a helyi önkormányzat és a lakók 
között, ugyanis az önkormányzat célja a kisebb-
ségi érdekek érvényesítése. Ennek az együttmű-
ködésnek a jegyében a formálódó közösség tag-

jai, a hivatal dolgozóival közösen megkezdték a 
közösségi ház környékének rendbetételét.
Dr. Török László kiemelte: „Mindannyiunk ér-
deke, hogy ne csak a Nappali Központ újuljon 
meg, hanem a környezete is. Ez a hely egy ér-
téket mutató területté válhat a helyi összefogás 
következtében. Szeretnénk, ha a programok, 
foglalkozások mellett, a közösségi házhoz tarto-
zó földterület is egy virágzó kertté válna, mely 
gyümölcseivel megtermelheti a közösségi élet, 
– esetleges közösségi főzések – alapjait is. Az 
Önkormányzat megteremtette az alapokat, és 
ha szükséges, segítséget nyújt a közösség szer-
veződésében is. Nagy örömünk, hogy ebben a 
törekvésünkben, partnerre találtunk a megyei és 
az országos Cigány Önkormányzatokban. Laka-
tos István elnök Úrral történt megbeszélésünk 
és az általa felajánlott későbbi pályázati segít-
ség is a megkezdett munka jó irányát mutatja, 
ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez nem 
roma kérdés, hisz a területen élő hátrányos hely-
zetű családok helyzetén kíván javítani, etnikai 
hovatartozástól függetlenül.”
Az Akácos úton kialakított Nappali Központ 
már fogadja a környékbeli gyerekeket, fiatalo-
kat.

Növényházi dísznövénytermesztő vagy zöld-
ségtermesztő. Ebből a két képzésből választ-
hattak azok, akik bekapcsolódtak a „Lépésről 
lépésre a nyílt munkaerőpiac felé” elnevezésű 
projektbe. A Társadalmi Megújulás Operatív 
Program pályázati kiírásán több mint 34,5 mil-
lió forint, európai uniós forrást fordíthat a kis-
térség hátrányos helyzetű emberek társadalmi 
és munkaerő-piaci integrációjára. 
„A pályázat fő feladata azokat az alacsony vagy 
elavult képzettséggel rendelkező embereket be-
vonni a programba, akik tartósan munkanél-
küliek. Célja ezeknek az embereknek képzési 
lehetőséget, illetve a munkaerőpiacra lépésü-
ket elősegítő különböző programokat biztosí-
tani, majd ezt követően úgynevezett nyomon 
követéssel figyelni, hogy hogyan segítettük 
elő a helyzetüket, el tudnak-e helyezkedni az 
OKJ képzések után, amelyeken részt vettek. A 
pályázat fő tevékenysége a Nagykállóból és a 
kistérségből egyaránt érkező emberek bevo-
nása. Ezeknek a résztvevőknek napi képzé-
si költségtérítést biztosít a pályázat, illetve a 
kistérségből érkezőknek utazási költségtérítést 
bérlet formájában tud rendelkezésre bocsátani 
a pályázó szervezet. A képzések kezdete előtt 
úgynevezett kompetencia mérésen vettek részt 
a hallgatók. Ez felmérte azt, hogy kinek milyen 
erősségei vannak a tanulás terén, illetve mi az, 
amiben még szükséges egy kis segítség ahhoz, 
hogy újra iskolapadba ülhessenek- mondta el 
Haklik Mariann szakmai vezető.
A programban 15-15 fő szerezhet Növényházi 
dísznövénytermesztő vagy zöldségtermesztő 
képesítést. A résztvevők elsajátítanak vállal-
kozási, kereskedelmi, munkavállalói és infor-
matikai alapismereteket, majd részt vesznek 

álláskeresési tréningen, annak érdekében, hogy 
a sikeres vizsga elvégzése után könnyebben ta-
láljanak munkát.
Juhász Zoltán polgármester, a kistérség elnöke 
szerint ez a lehetőség több szempontból is je-
lentős: „Nagyon fontos ez, mert egyrészt meg 
tudjuk mutatni újra azt a világnak, hogy fontos 
a kistérségi együttműködés. Próbáltuk úgy ösz-
szeállítani a résztvevők létszámát, hogy mind 
Nagykállóból, mind a kistérségből legyenek itt, 
és szerezhessenek végzettséget. Ez 50-50%-ban 
sikerült is. Ez mindenképpen előremutató.
Másrészt fontos az, hogy olyan emberek, akik-
nek vagy nincs szakmájuk, vagy olyan van, 
amelyet nem tudnak hasznosítani, kapjanak 
OKJ-s képzést, és főleg olyan szakmákban, 
amelyet a településeken későbbiekben is tud-
nak hasznosítani. Ez volt az irányelvünk, ami-
kor a pályázatot elkészítettük, és a kistérségi 
tanács is támogatta az elképzelésünket. Nagyon 
fontos az a mai hétköznapokon, hogy legalább 
így tudjunk adni reményt és esélyt azoknak az 
embereknek, akik itt rész vesznek, hogy lesz 
munkájuk, és esetlegesen a hétköznapjaikban 
így tudnak több sikert elérni. 
A tapasztalat vegyes, mert az emberek nincse-
nek hozzászokva ahhoz, hogy tényleg komoly 
végzettséget lehet szerezni. Ha ennek a híre el-
terjed, akkor egyre többen fognak élni az ehhez 
hasonló lehetőségekkel.

(TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Sorsfordító évek az ál-
lampárti rendszer utolsó évtizede és a rendszer-
változás)
Április 27-én került sor a „Sorsfordító évek (az 
állampárti rendszer utolsó évtizede és a rend-
szerváltozás) elnevezésű projekt záró rendezvé-
nyére. A projekt összköltsége: 9.886.530 Ft volt, 
amit a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében nyert az Európai Uniótól és 
a Magyar Államtól.
A program célja volt, hogy a tanulók tanáraik 
segítségével audiovizuális emlékgyűjtésbe fog-
janak, és történeti interjúkat készítsenek családi 
és lakókörnyezetük idősebb tagjaival, ezáltal 
saját élményen keresztül életszerűvé, feldolgoz-
hatóvá tegyék a tanulók számára a közelmúlt 
történelmi eseményeinek tananyagát.
A hazai középiskolai történelem-oktatásban 
csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak, 
valamint egyes hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok témaköre. A kiírt pályázat ezen az 
állapoton próbált meg változtatni a pályázatban 
szereplő pedagógusok és diákok segítségével. 
A résztvevő személyek közreműködésével arra 
próbáltak rávilágítani, hogy miként élték meg 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói az állam-
párti rendszer utolsó évtizedét és a rendszervál-
tás időszakát. Milyen és mekkora lehetőségek 
nyíltak, kaptak új értelmezést az ország észak-
keleti részén élő személyek számára. A felku-
tatott személyekkel interjút készítettek, melyet 
később a pedagógusok saját órájukon is hasz-
nosíthatnak.
A projekttel szerettek volna egy a középfokú 
oktatási intézmények történelemtanításába in-
tegrálható új módszer kidolgozását kialakítani, 
melynek eredményeképp a pedagógusok elsajá-
títhatták az ún. történelmi interjúk készítésének 
oktatásszakmai ismereteit, és diákjaikkal meg-
kezdhették a XX. századi magyar történelem 
személyes emlékanyagának audiovizuális gyűj-
tését, melyből egy több száz vagy ezer interjút 
tartalmazó anyag állt össze – színesítve
a korszakot tanító pedagógusok óráit és segítve 
a témával foglalkozó történészek munkáját.
A pályázat során lehetőség nyílt a támogatási 
összeg 10%-nak értékében eszköz beszerzésére, 
mely összeg magába foglalt 1db videó kamera 
és tartozékainak beszerzését.
E pályázat első lépcsőfoka a középiskolai taná-
rok felkészítése volt a történeti interjúk készíté-
sének szakmai és technikai részének oktatására. 
A pályázatban részvevő pedagógusoknak össze-
sen 60 óra akkreditált pedagógus-továbbképzé-
sen kellett részt venniük, melynek célja volt, 
hogy megadja mindazt a módszertani ismeretet 
és gyakorlati tudást, amely a pályázat keretében 
tervezett történeti interjúk elkészítéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges.
A Közép-és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt 
közbeszerzési eljárásban a Prekog Pedagógi-
ai Szolgáltató Intézet nyerte el a lehetőséget a 
képzési feladatok ellátására. A képzés végén a 
résztvevők két 30 órás akkreditált pedagógus-
továbbképzés elvégzéséről kaptak tanúsítványt.

 Nagykálló ellipszis építése, a Budai Nagy 
Antal és a Széchenyi utak fejlesztése

A Nappali Központ egy sikeres európai 
uniós pályázat gyümölcse

Lépésről lépésre a nyílt munkaerő-piac felé

Uniós támogatás a történelmi emlékek 
gyűjtésére

Nagykállóban 2007-2013 között több olyan Európai Unió által 
finanszírozott projekt valósul meg, amely nagy hatással van a 

városlakók mindennapjaira. Nézze magazinműsorunkat, amely a 
pályázatokat mutatja be az elindulástól a beruházás befejezéséig.

A Nagykálló Televízió műsorán
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Felnőtteknek: 
Szakirodalom:
Hogyan lehetnénk boldogabbak? / Bagdy E. 
Az eltékozolt ország / Lendvai, P. 
Világhíres zeneszerzők sorozat – Frédéric 
Chopin, Johann Sebastian Bach, Pjotr Iljics 
Csajkovszkij
A vidéki turizmus fejlesztése / Fehér I. 
A gyász : egy lelki folyamat stádiumai és esé-
lyei / Kast, V.
A menny valóság! / Thomas, C. 
Élő víz / Jing, L. 
Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai 
Istenről, vallásról, életről, emberről / Böjte 
Cs. 
Logikai egypercesek : az elme játékai ; trük-
kös feladványok 
Zuhanás a csöndbe / Simpson, J. 
Szépirodalom:
127 óra a kanyon fogságában / Ralston, A.
A zöldellő fa alatt / Hardy, T. 
Sir Phillipnek szeretettel / Quinn, J. 
A szeretet ajándékai : [hogyan változtathatod 
meg önzetlen adakozással az életed] / Walker, 
C. 
Dermesztő katlan ; Fekete lovagok ;  Otto „há-
borúja” ; A tankpusztítók / Whiting, C. 
A sorsvadász (versek) / Falcsik M. 
A gyermekrabló / Supervielle, J. 

A legnehezebb kabát : történetek / Lackfi J. 
A templomosok öröksége / Berry, S. 
Dalma / Fejős É. 

Gyerekeknek: 
Enciklopédia gyermekeknek
Híres csaták a világtörténelemből : az ókortól 
a modern korig / Kész B. 
Zrínyi 2010 : a 2010. évi Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny feladatai, megoldásai és ered-
ményei
Spuri és a barátság / Birney, B. G.
Indiai népmesék ; Székely népmesék 
Bori a tanyán ; Bori és a piros bringa ; Bori 
úszni tanul/ Schneider, L. 
Patty Spring megérkezett! / Stilton, G. 
Infoszótár : informatikai fogalmak eredete, 
magyarázata és használata / Bódi Z. 
Közmondások : 3000 magyar közmondás és 
szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára / 
Bárdosi V. 
Szólások : 5000 magyar állandósult szókap-
csolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / 
Bárdosi V.
Állatkerti történetek / Telegdi Á. 
Kezdődik a bajnokság / Garlando, L. 
Álom lábujjhegyen ; Egy új csillag (Balettis-
kola sorozat)

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár májusi könyvajánlója

NAGyKálló spoRthíRei Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Ballada a költé-
szet hatalmáról
Többet nem mondhatok: Éva örök – 
mert nekem Évám volt, nem Annám,
és én is olyan babérra török,
mint Gyula. Bár én odaadnám

minden kínrímben vigyorgó, lökött
versem, mi századokra sandán
les, bebiflázza-e majd a kölyök
könyökölve a tankönyv lapján.

Szóval, lehet, hogy odaadnám,
azért a gyerekért, cserébe – 
tanulja más versét, hogy aztán
nekem mondja majd fel, s ne értse

se ő, se én, hogy miért tesszük.
Talán azért van annyi haszna,
hogy ülünk a kanapén együtt,
ha már megírta a mihaszna.

Emléklap a miniszterelnöktől
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagybalkányi úti otthonában kereste fel 
Juhász Zoltán, városunk polgármestere 
Honvári Jánosné Marika nénit, és adta 
át az ország és Nagykálló ajándékait. 
Az idős hölgy 1921-ben Hajdúdorogon 
született, majd 1950-ben férjhez ment 
és úgy döntöttek Nagykállóban teleped-
nek le. Férjét már évekkel ezelőtt elve-
szítette, de 3 gyermekkel, 7 unokával és 
4 dédunokával büszkélkedhet. Fiatal-
ságára szívesen emlékszik vissza. Mint 
mondja: nehéz pillanatokat is átélt, de 
élni akarása és ereje átsegítette a meg-
próbáltatásokon.
honvári Jánosné: Nekem nagyon jó 
életem volt. 3 gyerekem született, én 
őket egy fél percig nem hagytam ma-
gukra. Mindegy, hogy mi volt. Jött a há-
ború. Azt mondtam a férjemnek: ha ezt 
túl fogjuk élni, akkor mindörökké élni 
fogunk. Sajnos ő nagyon hamar elment, 
47 éves volt. Édesapám arra tanított: 
aki ember az életben, az mindenütt em-
ber. Nekem nagyon jó életem volt. Bár 
szegények voltunk, mégis úgy éreztük, 
hogy boldogok vagyunk.
Egy hosszú élet munkája, eredményei 
elismerést és tiszteletet érdemelnek, 
melynek meg kell nyilvánulnia a társa-
dalom tagjai részéről. Ezt a gondolatot 
abban a kormányrendeletben fogalmaz-
ták meg, amely rendelkezik a szépkorú-
ak köszöntéséről. Nagykállóban Marika 
néni volt az első, aki részesült az állami 
elismerésben.
Juhász Zoltán polgármester: A mi-
niszterelnöktől, Orbán Viktortól Ma-

rika néni kapott egy oklevelet, és úgy 
gondoltuk, hogy mi is felköszöntjük 
külön ebből az alkalomból. Így hoztuk 
az oklevelet egy virágcsokorral és fel-
köszöntöttük a hölgyet. Szükséges azt 
megjegyezni, hogy nagyon fontosak a 
városunkban élő idősek, az, hogy meg-
felelő kapcsolatban maradjunk velük, 
próbáljunk nekik segíteni, ha tudunk, 
ha elfogadják. Fontosak nekünk. Itt is, 
ahogy a néninek hallgatjuk a régi tör-
téneteit, ezt lehetne sokáig hallgatni, 
mert nagyon érdekesek. Marika néni 
tökéletes szellemi állapotban van, és 
azt gondolom, hogy ez mindennél fon-
tosabb. Jó egészséget kívánunk neki és 
reméljük, 10 év múlva újra találkozunk 
vele.
A közel egy órás ünnepség családias 
hangulatban telt. Marika néni sokat 
mesélt, előkerültek a régi fényképek, 
a régi emlékek. Azt mondja: a világon 
semmi sem keseríti el, minden egyes 
új napon örömmel ébred. Nem volt ez 
máshogy ezen a reggelen sem, bár az 
örömbe sok izgatottság is vegyült.
honvári Jánosné: Én megmondom 
őszintén, én nem jártam soha a pol-
gármesternél, nem ismerem. Mondtam 
a lányomnak, hogy maradjon itt, mert 
nem tudom, hogy az ő társaságában 
hogyan kell megmozdulni, hogy kell 
beszélni. Boldog vagyok, de sajnálom, 
hogy ezt egyedül kellett megélnem. 
Akkor lettem volna igazán boldog, ha a 
férjemmel közösen éltük volna át ezt a 
pillanatot. Nagyon köszönöm minden-
kinek, köszönöm szépen.

Minden sikerre büszkék vagyunk!
A Miskolc melletti Szirmabesenyőben megren-
dezett III. fedeles kettesfogat-hajtó országos baj-
nokságon huszonhatan indultak.  „C” kategóri-
ájában országos bajnokságot nyert a nagykállói 
Magyar Zsolt, segédhajtója Magyar Gergő! 

Röplabda:
Befejeződött a férfi megyei bajnokság.
A NARE az ezüstérmet szerezte meg!
Május 04-én a Városi Sportcsarnokban 3:1 
arányban legyőzte a nyírbátori Röp-Papa csa-
patát.

Kosárlabda:
A Nagykállói KE a 17-24. helyért játszik a ráját-
szásban 4 nyugat-magyarországi csapattal oda-
vissza vágó mérkőzéseket. 
Ezek: Győrszol-SZESE; Ceragem Kozármisleny 
SE; FKSZC-Sárvár; Kanizsa KK DKG-EAST. 
Eredmények:
Nagykállói KE- Győrszol SZESE: 89-75 (25-
11;13-24;26-24;25-16)
Ld.:Farkasinszki Gábor: 23, Kollár Zoltán: 20, 
Oroszvári Tamás: 18/6
Ambrusz Ákos:13
Nagykállói KE- Ceragem Kozármisleny SE: 
83-95 (19-19;23-25;19-28;22-23)
Ld.:Oroszvári Tamás: 27/15, Mohácsi Máté: 
26/3, Farkasinszki Gábor: 10
FKSZC-Sárvár-Nagykállói KE: 73-59 (13-
17;13-13;26-17;21-12)
Ld.:Farkasinszki Gábor 18, Csempesz Balázs 
12/3, Kollár Zoltán 12
05.14.
Győrszol-SZESE- Nagykállói KE: 63-66 (13-
19;19-16;20-7;11-24)

Ld.:Oroszvári Tamás: 19/9, Farkasinszki Gábor 
16, Csempesz Balázs 14/6

A májusi második hétvége a „három csapás” 
hétvégéje volt a labdás teremsportokban.
Pénteken a férfi kosarasok a fenti vereséggel 
kezdték, a Kozármisleny ellen.
Szombaton először a hölgyek, majd szűk két óra 
elteltével a férfiak is vereséggel hagyták el a 
pályát. 

Kézilabda megyei i. osztály 
Nők: 
Városi Sportcsarnok 12 néző
Nagykálló – Nagyecsed  12:31 (4:14)
Ld: Demkó, Molnárné 4-4

Férfiak: 
Városi Sportcsarnok 23 néző
Nagykálló – Nyíregyházi Főiskola-Kemecse 
33:35
Ld: Nyakas 7, Kozma 6, Jeszenszki, Budai 5-5
Sportpolitika:
A kezdeti nekibuzdulást követően lefagyott a 
sportkoncepció előkészítésének szakmai egyez-
tetése. nem tudjuk, az előkészületek abbahagyá-
sát vajon mi indokolja?
Lehet, hogy már nem is szakmai alapokon kell 
egy koncepciónak elkészülnie!
Minden esetre kissé furcsán vettük tudomásul, 
hogy ebben az ügyben sincs szükség a vélemé-
nyünkre. 
Mi továbbra is várunk javaslatokat, észrevétele-
ket, ötleteket ahhoz, hogy egy jól megalkotott, 
tartalmas, fenntartható önkormányzati koncep-
ció készüljön

Torma LászlóKocsán János 5 kg-os amurt fogott a Vadkert tápcsatornán

Gyerekkuckó
ha megfejted a titkosírást, egy kedves erdei állatra ismersz rá. Melyik ez az állat?

1. mondat: E3, F3, B5, D5, A7 …………………………………………………………………………..
2. mondat: B3, B7, D6, A6, C4, F3, F6, B7, E5, E4, C3, D4, F4, A7 ……………………………………
……………………………………………………………...
3. mondat: A2, C2, G4, A7 ……………………………………………………………………..……….
4. mondat: A1, B7, C1, B4, B7, C6, B7, C5, A5, A7 ……………………………………………………
……………………………………………..………...………...………...………...………...………...
5. mondat: E2, G2, E6, E7, A3, D2, A7 ………………………………………………………...………..
6. mondat: B1, E1, G3, F1, C7, G5, A7 ………………………………………………………...………..
7. mondat: G1, G7, A7 ………………………………………………………………………….………
Megfejtés: ……………………………………………………………………………………….………
A következő badar mesében 5 fiú és 5 lánynév található. Keresd meg ezeket!
„E mesebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét. Sokan nagyon szívesen hallgatták, miközben tíz 
halász lógatott hálókat a tóba. A vezérhalász kérte rézfúvósok fölvonulását, de azok ott óhatatlanul 
megfáztak volna, ezért nem jöttek. Érthető, hogy a halász kiabál: intő példa ez mindenkinek.
Megfejtés:
 Fiúk: Lányok:
1.…………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………………
5.………………………………………………………………………………………………....

Múlt havi nyerteseink: Vásárhelyi Zsuzsanna; Vásárhelyi Krisztina; szabó edina;  
Vonza Fanni; Mondok Nikolett

MeGhíVó
Nagykálló Város Önkormányzata meghívja a város valamennyi pedagógusát a

2011. június 03-án pénteken 17.00 órakor
a Művelődési Házban tartandó

Pedagógus Napi ünnepi köszöntésre 
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Horváth János 
Szőllősi Ferencné 
Radvánszky István
Visnyai Zoltán 
Antal Jánosné 
Csordás András Miklósné 
Zilahi Károlyné 
Csordás Imre 
Szarka István 

ELHUNYTAK – 2011. április-május

Építési telek eladó! 2100 
nm, víz, villany, gáz bekötve. 
Saroktelek révén telephelynek 
is megfelel. 100 m-re a főúttól, 
1500 m-re az M3-as felhajtótól. 
Irányár: 4,5 m Ft. 
Tel: 30/471-8686
Nagykálló központjában ala-
csony rezsijű, gázkonvektoros, 
2. emeleti, jó elosztású 27 m2-es 
igényesen felújított garzon, egye-
di beépített bútorokkal együtt, 
saját pincével, azonnal költözhe-
tően, alkalmi áron eladó. Ár: 5,6 
millió Tel: 0630/534-7161
Nagykálló, Hársfa u. 10. alatt, 
800 nöl (2901 m2), 24 m széles 
építési telek eladó. Minden köz-
mű a telek előtt. Ár: 2 M Ft Tel: 
30/424-0784
Nagykállóban a Zrínyi Miklós 
úton 65 m2-es 2. emeleti rész-
ben felújított lakás 2 klímával 
ponyva garázzsal 9,5 millió Ft 
eladó Érdeklődni: 20/236-6056
Nagykálló központjában a 
Táncsics Mihály utcán 100 m2-
es polgári típusú családi ház 600 
m2-es telekkel eladó. Irányár: 
3,5 millió Tel: 0620/533-4533
Nagykállóban a Táncsics 
Mihály utcán garázs kiadó Tel: 
0620/ 533-4533
Nagykálló központjában 100 
m2 kertes családi ház eladó. 
Cím: Zrínyi Ilona út 10. Érdeklőd-
ni: 70/386-4592

A p r ó H i r d E T é s
Nagykállóban 3 szoba össz-
komfortos parkettás mellék-
épületek pince eladó Telefon: 
490-7630
Nagykálló, Szakolyi út 6. 
alatt 570 m2-es telken szoba 
konyhás ház eladó. Érdeklődni: 
70/779-3003
Nagykálló, Mártírok út 1. sz. 
alatti kétfajta tüzelésű, 3 szoba 
összkomfortos, ipari árammal el-
látott műanyag nyílászárós lakás 
eladó. Érdeklődni: 42/262-819
Nagykálló, Simonyi út 3 
szobás nappali hőszigetelt 
családi ház, pince, garázs, gáz 
és vegyes tüzelésű fűtéssel, 
udvarra néző nagy terasszal 
vagy elcserélhető vagy eladó. 
Tel: 42/263-624
Nagykálló központjában 
régi típusú 2 szoba, konyhás, 
fürdőszobás, alápincézett lakás 
eladó. Irányár: 4 millió Ft Érdek-
lődni: 70/630-1113
Ludastón keresek 1 szobás 
összkomfortos eladó lakást, 
vagy elcserélném geszterédi 56 
m2-es hasonló komfort fokozatú 
lakásra értékegyeztetéssel.  
Érdeklődni: 30/ 473-6112
Biri, Szabadság út 34. sz. alatti 
ház kiadó. Üres 2 szoba, kony-
ha, fürdőszoba. Cím: Nagykálló, 
Nagybalkányi u. 67. 
Építési telek 250 négyszögöl 
eladó Érdeklődni: Nagykálló, 
Budai Nagy Antal utca 33. 

nagykallo .hu

grATULáLUNK
a házasságot kötött pároknak:
Dr. Lelesz Edit  és Szabó Roland
Kulcsár Annamária, lapunk főszerkesztője- 
Kerezsi Antal, a Bürkös zenekar vezetője

Nagykálló, Bercsényi u. 6.

Biztonsági őr munkát Nagykálló 
és környékén vállalok. Tel: 
30/534-3345
Takarítónőt keresek egész 
napos munkára Érdeklődni: 
70/630-1113
2 db 8 hetes és 1 db egyéves 
német juhász szuka kiskutyák 
eladók. Ugyanitt 1 hónapot 
használt hűtő garanciával eladó. 
Kulcsos, külső megvilágítás-
sal rendelkezik Érdeklődni: 
Nagykálló, Debreceni út 79.
Vékony testalkatú kislányra 
első áldozó ruha eladó. Ára: 
8000 Ft Tel: 20/566-0458
Sarokülő (245x180 cm) 4 
éves, világos színű, ágyazható, 
ágynemű tartós szép állapotban 
eladó. Irányár: 59.000 Ft Telefon: 
70/379-7957
Eladó heverők, fotelek, 
rökamié, fotelágy, hűtőláda 500 
l-es, szekrénysor, asztalok, szé-
kek. Telefon: 42/263-259
Étkezősarok, asztal, székek, 
tálalószekrény, centrifuga, auto-
mata mosógép, hűtő, heverők, 
szobai kerékpár eladó Tel: 
20/233-9111
Heverők, franciaágyak, fote-
lek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását,egyedi puffok gyár-
tását, rövid határidővel vállalok. 
Tel.:06-20/396-3561.

3 lángú gáztűzhely megkímélt 
állapotban palackkal 15.000 Ft, 
3 db gázkonvektor 7000 Ft/db 
Érdeklődni: 70/234-2244
Gyerekkerékpár (8é), hasz-
nált libatoll párna, gyógyító 
BIOPTRON lámpa, szőlőprés 
Tel: 42/263-560, 20/556-3237
Simson motorkerékpár megkí-
mélt állapotban eladó. Hathetes 
fehér puli kiskutyák törzskönyve-
zett apától eladók Tel: 30/566-
0100
YAMAHA robogó és villanytűz-
hely jó állapotban eladó! Érdek-
lődni: 70/671-4142, 42/263-120
Ruhajavítást vállalok(cipzárcs
ere,aljazás,alakítás...stb.)Rövid 
határidővel! Érd.:0620/536-
1981.
MEGNYITOTTUNK! Használt 
holland bútorok és lakberende-
zési tárgyak  boltja. Várjuk ked-
ves vásárlóinkat Nagykállóban! 
Fintor tag 1-3 alatt. Tel: 
0642/460-055
Hasított méteres kugli és 
kalodás tűzifa eladó Tel: 30/935-
6345
Összecsukható pingpong-
asztal és STEMA típusú német 
szgk utánfutó újszerű állapotban 
eladó. Zárható tetővel, kempin-
gezéshez és vásározáshoz is 
alkalmas. Tel: 42/263-831

Köszöntjük

RáCZ JánoSt éS 
GEBRI KAtALInt 

25 éves házassági évfordulójuk alkalmából.

Szlovák cement normál 50 kg     2.700 Ft/q
Szlovák cement normál 25 kg     2.770 Ft/q
Szlovák cement rapid 50 kg         2.770 Ft/q
Szlovák cement rapid 25 kg         2. 800 Ft/q
Válaszfal tégla (10 cm)                  250 Ft/db
30-as falazótégla nútféderes           210 Ft/db
Zsalukő(20 cm)                                260 Ft/db
Zsalukő (25 cm)                                 280 Ft/db
Zsalukő (30 cm)                                 300 Ft/db
Kisméretű tégla                                    40 Ft/db

Viszokai  gumiszer viz  Kft .
Tüzelő és építőanyag

forgalmazó részlegének
nyitási  akciója:

nagy tétel vásárlása esetén további engedmények!
Mielőtt építőanyagot vásárolna, döntene, kérjen árajánlatot 

tőlünk!
Akció: április 1-től a készlet erejéig. Az árak az Áfa-t tartalmazzák!

„nagykálló legifjabb lakói:”

Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az e hónapban 
bemutatott nagykállói kisbabákhoz:

Szűcs Dániel Bertalan
2010.06.17-én született nyíregyházán.

édesapja: Szűcs Bertalan, 
édesanyja: Mészáros Erzsébet

Újságunk minden hónapban szeretné leközölni városunk 
legifjabb lakóinak névsorát. Amennyiben az Ön családjá-
ban, vagy rokonságában érkezik kisbaba, kérem küldje el 
nekünk a nevét, illetve fényképét!

Elérhetőség: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
Telefonszám:42/ 263-141

e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com


