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Ismét elindult az Erdei Iskola 
Program, amelyben a Nagykál-
lói Általános Iskola diákjai egy 
hét alatt  rengeteg hasznos dol-
got tanulhatnak környezetükről 
és annak megóvásáról.

A nagykállói Erdei Iskola 2007-
ben indult útjára azzal a céllal, 
hogy megismertesse a fi atalok-
kal a környezetet, az élővilágot 
és segítse megőrizni hagyomá-
nyainkat, kulturális értékeinket. 

Akkreditációját 2010-ben szerez-
te meg, így csatlakozott  az akkor 
még tizenhat minősített  erdei 
iskolához. Azóta nyaranta elin-
dítják az Erdei Iskola Programot, 
melynek tanmenete szervesen 
beépül a Nagykállói Általános 
Iskola tantervébe is. A program 
célja a diákok környezett uda-
tosságra nevelése, így az oktatás 
ideje alatt  a tanárok igyekeznek 
olyan gondolkodásmódot a gye-
rekekbe csepegtetni, ami utat 

mutat nekik abban, hogyan őriz-
zék meg, majdani utódaik szá-
mára a természeti környezetüket 
és mindent, ami nagykállói kör-
nyezetben értéket jelent. A négy 
kiépített  tanösvény segítségével 
az összes helyi életközösséget 
be tudják mutatni a fi ataloknak. 
Megismertetik velük a száraz rét 
és a nedves rét életközösségét, a 
vízi, vízparti, erdei életközössé-
geket, hiszen ezek itt  találkoznak 
egymással, így a diákok átfogó 

képet kaphatnak ezeknek a te-
rületeknek a jellegzetes élővilá-
gáról.
A fi atalok is élvezik ezeket a 
programokat, túrákon vesznek 
részt, de kipróbálhatt ák már a 
kenuzást is. A természet-, állat-, 
és növényismeret órák, illetve a 
házi feladatok mellett  még mág-
lyaégetés és kenyérlángos sütés 
is vár rájuk az egy hetes nyári 
iskola alatt .

| KÖZÉLET |

Szeptember utolsó napján 
hatvanegy határon túli ma-
gyar tett  ünnepélyes esküt 
Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere előtt .    

(2. oldal)

| MOZAIK |

A Magyar Népmese Napján 
egyre több településen szer-
veznek programokat határa-

inkon innen és túl is... 
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Több száz tő növényt ültet-
tek el Nagykálló különböző 
pontjain a Városvédő Egye-

sület tagjai és segítőik... 

(3. oldal)

| VISSZATEKINTÉS |

A Városvédő Egyesületet 
1992-ben alapított ák meg 

azzal a céllal, hogy Nagykál-
lót szebbé, tisztábbá vará-

zsolják...

Erdei iskolában a diákok

XXI. évfolyam 9. szám
2011. október 13.

(4. oldal) (6. oldal)

Játékos oktatás az erdei iskolában

MEGKÉRDEZTÜK:
Hogy tetszett  az Erdei 

Iskola?

Kandrák Patrik
(6. a osztályos diák):

Nagyon szerett em az Erdei Isko-
lában lenni, a legjobban az erdei, 
a réti túra és a kenuzás tetszett . A 
természetismeret óra is jó volt, sok 
állatról és növényről tanultunk. 
Kaptunk játékos házi feladatokat, 
amik nem voltak nehezek.

Jécsák Dóra
(6. a osztályos diák):

Nagyon jól éreztem magam az Er-
dei Iskolában, nagyon jó programok 
voltak. Élveztem, hogy itt lehetek, 
mert Harangodon nagyon jó a levegő. 
Nagyon tetszettek a túrák, bejártuk az 
erdőt, sok érdekes és szép növényt lát-
tunk.

Sőrés Gergő Ádám
(6. a osztályos diák):

Szeretem az Erdei Iskolát, mert 
nagyon jók a programok és a 
természetről tanulhatunk, meg-
tanítják nekünk, hogy milyen fák 
vannak az erdőben és mik a védett  ál-
latok. A legjobban a kenuzás tetszett , 
az volt a kedvenc programom.



A Nagykállói Televízió munkatár-
saként számos olyan történetet mu-
tathatt am már be Önöknek, amire 
máig szívesen gondolok vissza. Ez 
lehet egy vidám történet, de lehet 
egy megható pillanat is. Olyan, ami-
lyen ez a mostani. Szeptember utolsó 
napján hatvanegy határon túli ma-
gyar érkezett  Nagykállóba állam-
polgársági eskütételre. Az ünnep-
ség még el sem kezdődött , hazánk 
leendő polgárai mégis némán ültek 
a teremben. A szemük azonban sok 
mindenről árulkodott : várakozás-
ról, izgalomról, az egész életükről. 
A csendet csupán néha törte meg 
egy-egy mély sóhaj: „Istenem, hát 
itt  vagyunk! Hazaértünk!” Mi, akik 
Magyarországon élünk magyarként, 
nem érthetjük meg igazán, mit jelent 
ez a nap számukra. Lehet, hogy most 
sokan felszisszennek és azt mondják: 
ezek az emberek nem érzelmi vagy 
történelmi okokból, csupán család- és 
vagyonegyesítés esetleg a könnyebb 
munkavállalás miatt  választják az 
egyszerűsített  honosítást. És hogy ki-
nek van igaza? Ezt mindenki döntse 
el saját belátása szerint.
Egy biztos. Hazánk új polgárai szá-
mára végképp lezárult az az időszak, 
amikor csak a lelkükben tartozhatt ak 
a magyar nemzethez. Összevarrták 
azokat a szálakat, amiket 91 évvel ez-
előtt  Trianon elszaggatott .

Tulipánné Borsy Szilvia
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Megkezdődött  a 2011/2012 tanév…

Bandur Anna

Nagyon jó az első osztály, az an-
golt, a magyart és a testnevelést 
szeretem. A tanulás tetszik, mert 

az óvodában 
nem tanultunk 
sokat. Szünetek-
ben fogócskáz-
ni, mászókázni 
és néha focizni 
is szoktunk.

Szabolcsi Vince

Nagyon jól érzem magam az első 
osztályban. A tesi óra a kedven-
cem, mert át szoktunk menni a 

sportcsarnokba, 
és ott  sokat fut-
kározunk. Azt 
is szeretem, 
amikor rajzo-
lunk, írunk és 
színezünk

Fazekas Emma

Jól érzem magam itt  az iskolában. 
A kedvenc órám az angol, mert 
mikor megvett ük a tankönyvet, 

kaptunk hozzá 
egy CD-t is, 
amin egy angol 
család énekel, 
így könnyebb 
és játékosabb a 
tanulás.

Széles Benedek

Nagyon jó az iskola. Van tesi, 
magyar, matematika, technika és 
környezet óránk. Nagyon jó az 

osztály, szerez-
tem barátokat 
is. A napközi-
ben szoktunk 
színezni és ta-
nulni, azt min-
dig élvezem.

A Bajcsy Zsilinszky úton az egy-
kori családsegítő korszerűtlen 
épületét nemrégiben lebontott ák, 
helyén pedig új parkolót épített ek, 
melyet a napokban adtak át. 

Nagykálló – hasonlóan más váro-
sokkal – állandó parkolási problé-
mával küzd. Ezért tartja fontosnak 
a városvezetés, hogy olyan parkoló 
rendszer alakuljon ki, ami egyszer-
re több igényt is ki tud elégíteni .Az 
új parkoló terület a Bajcsy Zsilinsz-
ky úton is ilyen, mert mind Nagy-
kálló belvárosához, mind pedig a 
polgármesteri hivatalhoz közel van. 
„A főtéri parkolóval valamint a régi 
okmányiroda mellett i parkolóval 
együtt , amit most is sokan hasz-
nálnak, így képez ma egy egységet 
az új terület” - mondta el Juhász 
Zoltán polgármester a Nagykállói 
Televízió Híradójában. A kialakítá-

sakor több szempontot is fi gyelem-
be vett ek: egyrészt, hogy a jelenlegi 
polgármesteri hivatalnak használt 
épületet innen is meg tudják köze-
líteni a városlakók, másrészt közel 
van a kispiac, emellett  arra is fi gyel-
tek, hogy több beálló legyen a moz-
gáskorlátozott aknak, és azt is sze-
retnék, ha rugalmasan használnák 
ezt a környéken lakók saját autójuk 
esetleges parkolására. „Harminc-
öt-negyven autó parkolására ad 
lehetőséget, ezer négyzetméter te-
rületen. Körbe parkosított uk, a csa-
padékvizet elvezett ük, így városfej-
lesztési szempontból is kezelt ez a 
belvárosi terület”- foglalta össze a 
fejlesztés jelentőségét városunk pol-
gármestere. 
A környéken lakók örülnek a lehe-
tőségnek, hiszen az ő kényelmüket 
is szolgálja majd a szépen kialakí-
tott  kulturált parkoló.

Szeptember utolsó napján hatvan-
egy határon túli magyar tett  ünne-
pélyes esküt Juhász Zoltán, Nagy-
kálló Város polgármestere előtt . 
Velük együtt  közel százötvenen 
kapták már meg a magyar állam-
polgárságot a városban.

Szinte teljesen megtelt a Művelődési 
Központ kamaraterme szeptember 
30-án, kora délelőtt . Ötvennégyen 
érkeztek Erdélyből, heten pedig 
Kárpátaljáról, hogy ünnepélyes 
keretek között  kapják meg állam-
polgárságukat. „75 év terhe nyomja 
a vállamat.” – kezdett  mesélni Tóth 
Erzsébet. Ő a századik ember azok 
közül, akik Nagykállóban vehett ék 
át a magyar állampolgárságukat bi-
zonyító dokumentumokat. Erzsike 
néni Szilágysomlyón született  és ott  
él most is. Megérdemelt nyugdíjas 
éveit éli, előtt e 35 éven keresztül 

tanítónőként dolgozott  a város álta-
lános iskolájában. „Tánccsoportokat 
szerveztem, ahol a diákjaim magyar 
viseletben, magyar népdalokat ad-
tak elő. Én ezen keresztül próbáltam 
beléjük vésni, hogy ők magyarok és 
szeressék a hazájukat. Sok nehézsé-
gen vagyunk túl, de most eljött  ez a 

nap. El sem tudom mondani, mek-
kora boldogság, hogy még egyszer 
azt mondhatom, magyar állampol-
gár vagyok.”
Hazánk új polgárai számára ezzel 
a nappal végképp lezárult az az 
időszak, amikor csak a lelkükben 
tartozhatt ak a magyar nemzethez.

A századik honosított  is hazatért

1. b osztály: Balogh Alexandra, Balogh Fanni, Bandur Anna, Barta György, Bereczki Lilla, Bíró Petra, Fazekas Emma, Faze-
kas István Att ila, Forró Patrícia, Galambos Zoé Odett , Graholy Marcell, Hegedűs Ferenc, Izsák Dominik, Jámbor Márton 
György, Jávor Tommy Zoltán, Kiss Máté, Matirkó Zoltán, Nagy Renátó, Németh Gergő, Pintye György Dominik, Richter 
Ferenc György, Rohodi Márkó, Sőrés Gábor, Szabolcsi Vince, Széles Benedek, Szilágyi Szilveszter Brendon, Szilágyi Ro-
land, Sztempjén Petra Gitt a, Tóth Emőke Ramóna, Urbin Marcell        OSZTÁLYFŐNÖK: Gyallainé Vass Zsuzsanna

2.

Megjelenik a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. gondozásában

Új parkolóhelyek a belvárosban

Röviden
Nagykállóban biztonságosan, jó 
körülmények között , megfelelő 
személyi és tárgyi feltételekkel in-
dul az új oktatási év. Az általános 
iskolában az Európai Uniós pá-
lyázatoknak köszönhetően az is-
kolabútorokat teljes körűen újakra 
cserélték, tanulóbarát iskolai kör-
nyezetet alakított ak ki, moderni-
zálták oktatási eszközöket. Jelentős 
mértékben gazdagodtak informati-
kai eszközökkel. Ennek a tanévnek 
a legnagyobb feladata lesz tanárnak 
és diáknak egyaránt az informatika 
eszközök célszerű használatának 
elsajátítása a tanítás-tanulás folya-
matában. Csaknem minden tante-
remben lehetőség van a digitális 
táblahasználatra. Az internet sáv-
szélességének bővítése pedig folya-
matban van a közel ötszáz darab ta-
nulói és tanári számítógép egyidejű 
használatának fi gye-lembe vételé-
vel. A tartalmi munka korszerűsö-
dését a tavaly módosított  pedagógi-
ai program biztosítja.Megkérdeztük az elsősöket, hogy tetszik nekik az iskola

Tisztelt Olvasó! 

A századik honosított  megkapja az állampolgárságot igazoló okmányokat
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Több száz tő növényt ültett ek el 
Nagykálló különböző pontjain 
a Városvédő Egyesület tagjai és 
segítőik. Munkájukkal azt szeret-
nék elérni, hogy Nagykállói utcái 
szebb és barátságosabb arccal fo-
gadják a városlakókat és a városba 
érkezőket.

Október elején közel félszáz lel-
kes önkéntes kezdett  nagyszabású 
növényültetési akcióba. Ásókkal, 
lapátokkal és gereblyékkel felsze-
relkezve vonultak fel a Szivárvány 
Tagóvoda és a Brunszvik Teréz 
Tagóvoda elé valamint a Bajcsy-
Zsilinszky utcai parkolóhoz.  „A 
növényültetés adja meg egy terület 
végső hangulatát, ezért a parkoló-
nál inkább várostűrő növények ke-
rültek kihelyezésre. Az óvodák előtt  
ezzel szemben az évszakok jelzése 
is cél, így bogyós termésűek, tavasz-
szal nyílók, ősszel virágzók és örök-
zöld növényeket választott unk. Így 
az óvodások a növények változá-
sán keresztül is megfi gyelhetik az 
évszakok változását.” mondta el 
Takácsné Kancsár Katalin, a város 
főkertésze.
A kezdeményezés a város legna-

gyobb beruházásának, a Funkci-
óbővítő városközpont fejlesztés 
Nagykállóban című projektnek a 
része. A program, amely alapjaiban 
változtatja meg a belváros képét, 
még 2009-ben, Nagykálló 20 éves 
várossá válásának alkalmából in-
dult útjára. A kitűzött  célok elérésé-
be a város önkormányzata mellett  
a privát szféra szereplői is aktívan 
bekapcsolódnak. Ilyen a Nagykál-
lói Városvédő Egyesület is, amely 
konzorciumi partnerként tesz az 
élhető környezet kialakításáért a 
városközpont fejlesztéssel érintett  
akcióterületen. „Egyértelmű volt, 
hogy egyesületünk csatlakozik a 
kezdeményezéshez, hiszen azért 
dolgozunk évek óta, hogy Nagykál-
lót szebbé varázsoljuk. Ez a mai nap 
csupán az első üteme volt az akci-
ónak, tavasszal tovább folytatjuk a 
munkát. Akkor a Mártírok útján, a 
Sportpálya környékén és a Vár ut-
cán fogunk növényeket ültetni. Ha 
valaki kedvet érez, hogy csatlakoz-
zon a kezdeményezéshez, a varos-
vedo@nagykallo.hu email címen 
jelentkezhet. – mondta el Véghseő 
Sándor, a Nagykállói Városvédő 
Egyesület elnöke.

A Közép-európai Transznacionális 
programban nyertes Urban Spaces 
– Enhancing the Att ractiveness and 
Quality of the Urban Environment 
(röviden URBSPACE) projekt záró 
konferenciája 2011. szeptember 28-
30. között  került megrendezésre 
Bécsben, melyen városunk 4 fővel 
képviseltett e magát

A találkozó lényeges témaköre a 
partnerek által végbemenő beru-
házások bemutatása, illetve ismer-
tetése volt. Az esemény keretein 
belül a második napon Pozsonyba 
látogatt ak el a résztvevők, ahol egy 
felújított  játszóteret, parkot és új 
közösségi tereket tekintett ek meg. 
A városunk mellett  projektpart-
nerek Brno városa Csehországból; 
Lengyelországból Sopot és Brzeg 
Dolny városa; Ausztriából a Bécsi 
Műszaki Egyetem, Szlovéniából a 
Snezanai Fejlesztési Ügynökség, 
Németországból a türingiai Erfurti 
Egyetem, Szlovákiából az Ekopolis 
alapítvány; valamint három olasz 
partner: a lombardiai Legambiente 
környezetvédelmi szervezet, a Tor-
ri di Quartesolói olasz kutatási inté-
zet, és piemontéból az Asti Fejlesz-
tési Ügynökség. A projekt vezetője 
a REC környezetvédelmi ügynök-
ség Szlovákiából.
A projekt céljaihoz illeszkedve 
Nagykálló-Harangodon egy völgy-

színpad kialakítására került sor, 
melyet Nagykálló Város Önkor-
mányzata 205 100 Eurós támogatás-
ból valósított  meg, melynek 85%-a 
Európai Uniós támogatás, 10%-a 
hazai társfi nanszírozás, 5%-a pedig 
saját forrás. A fedett  mobilszínpad 
mellett  hangtechnikai berendezé-
seket is vásároltunk. A létesítmény   
szórakoztató és kulturális progra-
mok minél színvonalasabb megren-
dezéséhez nyújt ezentúl segítséget. 
A 3 év során szakmai együtt műkö-
dés keretében közösen dolgoztunk 
együtt  a többi partnerrel, mely pro-
jektek céljai a zöld területek sikeres 
kihasználása és fejlesztése volt. A 
projekt legfontosabb dokumentu-
maként elkészült a városi szabad 
területek fejlesztésére vonatkozó 
„Közös Stratégia”, mely össz-euró-
pai szinten, a zöldterületek minden 
fajtájára vonatkozóan ad útmuta-

tást a későbbi fejlesztésekhez. A do-
kumentum angol nyelven elérhető 
a htt p://www.urbanspaces.eu/fi les/
JOINT_STRATEGY_makingSpace.
pdf internetcímen, magyar nyelven 
pedig a htt p://nagykallo.hu/user-
files/letoltesek/118/A%20Guideli-
ne%20for%20Making%20Space.pdf
címen. A projekt időtartama 
2008.11.01. – 2011.10.31, mely idő-
szak elején az első partnertalálkozót 
Nagykállóban szerveztük meg 2009 
májusában.
A projekt az Central Europe Prog-
ramban az Európai Unió és a Ma-
gyar Köztársaság társfi nanszírozá-
sával valósult meg.

Összefogás az élhető környezetért Nemzetközi partnertalálkozó és konferencia

Városunknak ismét lehetősége 
nyílt egy európai szintű projekt-
hez csatlakoznia, az URBACT 
Roma-Net projekthez. E program 
kilenc európai várost tömörítő 
nemzetközi hálózat, amelynek 
tagjai Nagykálló mellett , Budapest 
(Magyarország), Almería, Torrent 
(Spanyolország), Bologna, Udine 
(Olaszország), Glasgow (Egyesült 
Királyság), Karvina (Csehország), 
Kassa (Szlovákia).

A partnerek közös célja és együtt es 
szándéka az, hogy tapasztalataik 
megosztásával és jó gyakorlatok 
átadásával fejlesszék és erősítsék 
a roma közösségeken belüli össze-
tartást, a helyi közösségekbe való 
beépülésüket. Helyi szinten a Ro-
ma-Net információt szolgáltat, és 
támogatja városi partnereit helyi 

akciótervek kidolgozásában, ame-
lyek elérhetőbbé teszik és javítják a 
szolgáltatásokat, továbbá együtt e-
sen segítik a fi atal roma felnőtt eket.

A projekt időtartama 2010. júli-
us - 2012. december. Ezen időszak 
alatt  a tapasztalatcsere a városok 
részéről arra irányul, hogy növel-
jék ismeretanyagukat és szakmai 
tudásukat. Nemzetközi találkozók 
szervezése is történik a program 
keretében, ahol a résztvevők olyan 

témákkal foglalkoznak, mint az 
aktív közösségi szerepvállalás erő-
sítése, az integrált szolgáltatások 
és lakhatási körülmények javítá-
sa. 2011. szeptember 26-29. között  
ismét megrendezésre került egy 
workshop Bologna-ban, ahol ön-
kormányzatunk képviseletében 
Trefán Jánosné alpolgármester és 
Tóth Zoltán képviselő vett  részt. 

Nagykálló újabb európai úton…

Tóth Zoltán képviselő vett  részt. 

Az ültetés egyik pillanata Az óvodások is besegített ek

Nagykálló Város Önkormányzata meghívja 
Önt, családját és barátait

2011. október 23-án 14.00 órára az

1956-os forradalom és szabadságharc
55. évfordulóján tartandó emlékezésére

Helyszín a város főtere
Beszédet tart Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő

Ünnepi műsor: 
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország”

Előadják a Korányi Frigyes Gimnázium 
dráma tagozatos növendékei

Összeállított ák: Kiss Ágnes karnagy, Vaszkó Bence színművész 
Szakmai előadás Nagykállót képviselték

A nemzetközi csapat

A projekt utolsó megbeszélése



A Nyolcadik Nap Társulat Felhívása
Kérjük Nagykálló lakosait, hogy írják meg, mondják el kedvenc 

meséiket, gyűjtsük össze őket, és ismertessük meg mindenkivel.
Az összegyűjtött  meséket válogatás után egy könyvben jelentetjük meg, 

addig is folyamatosan bemutatjuk a Nagykállói Hírmondó oldalain.

Beküldheti a Nagykállói Hírmondó címére: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
Elmondhatja a Nagykállói Hírmondó munkatársának a 42/263-141 

telefonon történt egyeztetés után.

A könyvben megjelenő mesék szerzői közös kiránduláson vehetnek részt 
Benedek Elek szülőfalujába, a székelyföldi Kisbaconba. 

Írjon nekünk, legyen a szerzőnk Ön is!

MOZAIK 4.

Az Idősek Világnapján Tordai Já-
nos kopjafáját avatt ák fel a nagy-
kállói Gondozási Központ előtt i 
téren, a református műemléktemp-
lomban pedig a Zene Világnapján 
a Meglepetés Énekegyütt es adott  
koncertet.

A szépkorúakat köszöntik or-
szágszerte október 1-én az Idősek 
Világnapján. Nagykállóban idén 
rendhagyó keretek között  az idősek 
Gondozási Központja előtt i téren 
kopjafaavatással emlékeztek az idő-
sekre. A Tordai János, Király Zsiga 
– díjas fafaragó által készített  em-
lékoszlopon az élet motívumai és 
emberi arcok jelennek meg, szimbo-
lizálva a múló időt. Az ünnepségen 
Juhász Zoltán, Nagykálló város pol-

gármestere is köszöntött e a megje-
lentek, beszédében hangsúlyozta: 
a város vezetése fontosnak tartja, 
hogy a településen élő szépkorúa-
kat támogassa, és megfelelő életkö-
rülményeket teremtsen számukra. 
A rendezvényt a Naplemente Nó-
takör színesített e előadásával, akik 
egy csokorra valót adtak elő közis-
mert magyar mű- és népdalokból.
Kett ős ünnepet tartott ak idén is 

Nagykállóban. Hiszen az idősek 
köszöntése mellett  a Zenei Világ-
napról is megemlékeztek a város-
lakók. A nagykállói református 
műemléktemplomban Horváth 
György lelkész köszöntött e az ér-
deklődőket, aki többek között  be-
szélt a zene közösség teremtő ere-
jéről is. A programot a Meglepetés 
Énekegyütt es koncertje zárta.

A Magyar Népmese Napján egyre 
több településen szerveznek prog-
ramokat határainkon innen és túl is. 
Eleinte Benedek Elek születésnapja 
volt a hangsúlyos, később egyre in-
kább maga a MESE. A varázslatos 
világ, amelyből nem lehet kiöreged-
ni. A jó mese olyan, mint egy szülő. 
Megtanulhatunk belőle szeretni, 
harcolni, leküzdeni a kapzsiságot, 
a hazugságot, a kevélységet, és per-
sze szeretjük elnyerni a fele király-
ságot. A jó mese könnyeket csal a 
sze-mekbe, mosolyt fakaszt, elrin-
gat és ráébreszt, miközben megért-
jük, hogy rólunk szól. De nagyon. 
Akik Nagykállóban részt vett ek a 
Szociolabor fi atal felnőtt eiből álló 
Nyolcadik Nap Társulat bemutató-
ján, valamennyien megérezhett ék 
mindezt. Az élmény talán a klasz-
szikus mesék világánál is mélyebb 

volt: a mese üzenete olyan emberek 
közvetítésével jutott  el a vendégek-
hez, akik maguk is a népmesei hő-
sök hitével járják életük nehéz útját. 
A megelevenített  bögre szenvedé-
sei, álmai, vágyai, élni akarása óha-
tatlanul vezett ék a nézőt a fájdal-
makkal és küzdelemmel teli úton a 
kinyílás, a megszépülés biztosított a 
hasznos „bögrei” és persze emberi 
lét felé. 
Mert a mese ilyen. Hol volt, hol nem 
volt, de nem az Üveghegyen kell 
túlmenni, hanem az életünk útját 
járnunk, hogy elnyerhessük a méltó 
jutalmat: az értelmes életet. Mert a 
mese ilyen. Talán igaz sem volt, de 
az a pillanat, ahogy a Társulat tagjai 
a dramatizált mese előadása után 
megköszönték a fi gyelmet, az akkor 
és ott  nagyon igaz volt.  Mi, akik ott  
voltunk, folytathatjuk a mesét…

Kett ős ünnep

„Beszéljünk egymással, tanul-
junk egymástól.” - A Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával 
idén is megrendezésre kerül 2011. 
október 3.-9. között  az Országos 
Könyvtári Napok Nagykállóban a 
Ratkó József Városi Könyvtár fel-
nőtt  és ifj úsági részlegén. Az első 
nap délutánján, Jónás Sándor me-
sélt El Camino zarándok útjáról.

„Az élménybeszámolóm, nem 
egy turistaútról fog szólni: nem 
szórakozás volt, hanem kemény, 
embert próbáló munka” - ezekkel 
a szavakkal vezett e fel élmény-
beszámolóját Jónás Sándor, aki 
már harmadik alkalommal tett e 
meg zarándokútját, a Pireneusok 
lábától egészen Santiago de Com-
postella-ig. Jeruzsálem és Róma 
után a Szent Jakab-út, vagyis az 

El Camino a keresztények legfon-
tosabb zarándoklata. A legenda 
szerint Szent Jakab holtt estét ha-
jón hozták Európába és ott  he-
lyezték végső nyugalomra, ahol 
ma, Santiago de Compostella vá-
rosa található.
Jónás Sándor rengeteg emléket és 
élményt osztott  meg az érdeklő-
dőkkel: mesélt a felkészülés ke-
mény hónapjairól, utazásainak 
nehézségéről, a megismert zarán-
dokokról. Olyan helyekre is be-
bocsátást nyerhett ünk általa, aho-
vá talán, sohasem juthatnánk el.

Mese szívvel, lélekkel

Nagy utazás
„Beszéljünk egymással, tanuljunk 
egymástól”- ez volt a jelmondata 
idén az Országos Könyvtári Na-
pok rendezvénysorozatának. A 
nagykállói Ratkó József könyvtár-
ban minden korosztályt kielégítő 
programokkal várták az érdeklő-
dőket.

Az egy hetes Országos Könyvtári 
Napokhoz immár harmadszor csat-
lakozott  a nagykállói intézmény. 
Mint mindig, most is egy megadott  
témához kapcsolódóan zajlott ak 
a különböző események. Hétfőn 
a legkisebbeknek rendeztek mese 
délelőtt öt az Állatok világnapja 
alkalmából, előtt e pedig felnőtt ek 
mondtak különböző meséket a gye-
rekeknek. A rendezvényt színesí-
tett e Jónás Sándor úti beszámolója 
is, aki El caminó-i zarándokútjáról 
beszélt a zsúfolásig megtelt könyv-
tárban.
 Az idei könyvtári napoknak az 
állatok, illetve a környezet, a kör-
nyezett udatosság voltak a legfőbb 
témája, ennek keretében hangzott  
el előadás a gyermek –és iskolai 
fi ókkönyvtárban a felelősségteljes 
kisállatt artásról, amelyet a megyei 

Állatbarát Alapítvány munkatársai 
tartott ak. Ugyancsak az állatok, a 
föld élővilága volt a témája a na-
gyobb korosztálynak, azaz a kö-
zép- és szakiskolásoknak rendezett  
izgalmas vetélkedőnek is. „Ugye 
ismered az állatokat?” elnevezéssel 
vívtak meg egymással a nagykállói 
középiskola diákjai és tanárai a já-
tékos, olvasáshoz is kötődő küzdel-
met. 
A programokat a környezet tuda-
tos háztartásról szóló előadás zárta, 
amelyet Nyíri Sándor környezetvé-

delmi szakember tartott  az iskolák 
felső tagozatos növendékeinek. 
Ács Lászlóné, a városi Ratkó József 
könyvtár vezetője elmondta: a ren-
dezvény elsődleges célja az volt, 
hogy becsalogassa azokat, akik 
nem- vagy csak ritkán fordulnak 
meg a város könyvtárában. Az or-
szágos könyvtári napok egy hetes 
rendezvénysorozata mellett , most 
is megtartott ák a „megbocsátás he-
tét”- így minden késedelmes olvasó 
büntetlenül visszavihett e a nála ma-
radt könyvtári könyvet.

Országos Könyvtári Napok Nagykállóban

A vetélkedő egyik pillanata

A Nyolcadik Nap Társulat tagjai

Az Idősek Világnapján A Meglepetés Énekegyütt es

Jónás Sándor

“Ablakimba besütött  a holdvilág...” címmel nyílt kiállítás a Ko-
rányi Frigyes Emlékházban 2011. október 10-én Sipos Eszter és 

Sipos Boglárka munkáiból
A kiállítás megtekinthető október 21-ig



MOZAIK 3.

Egy év – nagy lendülettel

Harangodon átadták az Európai Uni-
ós pályázattal elnyert Völgyszínpadot. 

"Ha megtöltjük élettel, programokkal, kulturá-
lis rendezvényekkel gondoskodunk róla, hogy 
örökre a miénk, a Városé legyen!"- hangzott el 
Juhász Zoltán polgármester köszöntőjében.

21.222

Ötödik alkalommal került megren-
dezésre a Kállai Kettős Kórustalál-

kozó és „Éneklő Magyarország XVII. Országos 
Kórusminősítő” a Református templomban.

06.006

Megtartották a "Bel- és csapadékvíz 
védelmi fejlesztések Nagykállóban" 

című pályázat megnyitóját. Azóta a város 
majd húsz utcájában újult meg, vagy épült új 
csapadékvíz-elvezető rendszer, és jelentősen 
javult a város környezetbiztonsága.

06.006

Átadták városunk legrangosabb 
kitüntetéseit: A 2010. év Ámos Imre 

díjasa: Dr. Ratkó Lujza, Korányi Díjasa: Dr. 
Ónodi Borbála lett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Hangsúly Alapítvány Ratkó József-díját Já-
nosi Zoltán esszéíró, irodalomtörténész, kriti-
kus kapta. A díjjal az alapítók olyan alkotókat 
kívántak elismerni, akiknek életműve megkér-
dőjelezhetetlen, s a megyéhez van kötődésük. 
2011-ben Babosi László lett a díjazott.

01.0001

Megkezdődött az "Eszközbeszerzés 
az interaktív oktatás bevezetése céljá-

ból Nagykállóban" című pályázat megvalósítá-
sa, melynek köszönhetően ma már 66 iskolai 
számítógép, 17 interaktív tábla beszerzése, és 
az internet használatához szükséges infra-
struktúra biztosítása történt meg.

13.11

Nagykálló Város integrált, szociális 
jellegű városrehabilitációja című pá-

lyázat első látható eredményeként a Korányi 
úti lakótelepen kialakították az első járdákat, és 
egy szép, rendezett parkot.

28.22

A városközponti fejlesztések sorában  
pályázat keretében kezdődött meg az 

Óbester étterem felújítása, amely többek között 
a földszinti nyílászárók cseréjét, az épület kül-
ső homlokzatának és a tető felújítását jelenti.

21.221

"A jövő bölcsődéje a Dél-nyírségben" 
című pályázat segítségével épül új 

bölcsőde a Petőfi utcai óvoda mellett egy új szárny 
építésével, a meglévő épület állagmegőrzésével.

03.003

Átadták a  HÍD Közösségi Házat, 
amely azóta minden korosztály 

számára színvonalas szabadidős tevékeny-
ségeket, hasznos és kötetlen programokat és 
szolgáltatások sorát kínálja.

17.11777

A fenntartható életmód és környezet-
tudatos magatartás népszerűsítése és 

a Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium 
környezettudatos és energiatakarékos átalakí-
tása volt a célja annak a projektnek, amelynek 
keretében nyílt napot és civilek találkozóját 
rendezték meg. 

25.2255

Ünnepélyes keretek között megnyílt 
a Polgármesteri Hivatal új ügyfélszol-

gálata, és letették az új városháza és multifunk-
ciós közszolgáltató tér épületének alapkövét.

07.000

Megtartották a Szociolabor létrehozá-
sát lehetővé tévő pályázat záró ren-

dezvényét. E programban 15 csökkentett mun-
kaképességű, elsősorban középsúlyos értelmi 
fogyatékos ember képzése, foglalkoztatása tör-
tént, az országban elsőként Nagykállóban.

14.11

Ünnepi műsorral köszöntötték a 60 é-
ves Kállai Kettős Néptáncegyüttest 

Harangodon. Fellépett a Kállai gyermekcsoport, 
a Kállai Kettős Ifjúsági Néptáncegyüttes, a Kállai 
Kettős Néptánc Klub, és a Hagyományőrző 
Kállai Kettős Néptáncegyüttes is.
 

01.001

Öten, három erdélyi és két kárpátaljai 
magyar tett állampolgársági esküt. 

Elsők voltak a több mint 100 közül, akik a 
januártól érvényes, egyszerűsített honosítási 
eljárás keretében kérték a állampolgárságot.

26.226

Véget ért az Adj esélyt elnevezésű, 
komplex esélyegyenlőségi program a 

Dél-Nyírség három településén. Fő célja a hal-
mozottan hátrányos, hátrányos helyzetű és a 
roma gyermekek iskolán belüli szegregá-
ciójának csökkentése volt.

03.00

XXVII. alkalommal rendezték meg 
Harangodon a Téka Tábort, amely az 

évek során nemzetközivé vált. Az idén a 
hagyományos, kézi aratás napját rekonstru-
álták a tábor lakói és a vendégek.

20.22

A Nagykállói Városi Sportegyesület 
90 éves lett. A jubileum alkalmából 

bemutatták Mező László könyvét, átadták az 
NB II-be jutott csapat tagjainak az érmeket, és 
megrendezték a "Nemzetközi Kálló Kupát"

06.006

Az Európai polgárokért projekt kere-
tében testvérvárosi települések képvi-

selői vendégeskedtek városunkban. A prog-
ramban egyaránt helyett kapott ünnepélyes 
szerződéskötés, konferencia, előadás, szakmai 
játékok, városnézés, főzőverseny, könyvbemu-
tató és az elmaradhatatlan sport mérkőzések.

07.007

Először látogatott térségünkbe az 
országos tereprali bajnokság mező-

nye. A címvédő Szalay Balázs és a trónkö-
vetelő Fazekas Károly bajnoki harca miatt 
óriási várakozás előzte meg a futamot. A végső 
sikert Fazekas szerezte meg X5-ös BMW-jével.

23.2233

Szociálisan rászorulók képzése és el-
látása valósul meg az átadott nagy-

kállói Inkubátorházban. Az itt lévő tankony-
hán pincéreket, konyhai személyzetet képez-
nek majd. Az átadott beruházás Nagykálló 
Szociális Városrehabilitációs programjában 
valósult meg Európai Uniós támogatásból.

07.0077

„A vertcsipke a kézművesség király-
nője, nem uralkodik, hanem szolgál!”15.111

"A 2011-es esztendő jelentse számunk-
ra a megújulás, a változás és a szeretet évét."31.3331

10 év után újra rallyt ünnepelhettek a 
rajongók. és ide is jöhet egy kis 

szöveg ami nekünk nagyszerű hír..  
25.22

Átadták az új Munkaügyi Központ 
épületét. 15.1

A sor folytatódik. 
A legfrissebb eseményekről a Nagykállói 

Hírmondó hasábjain és a Nagykállói 
Televízió műsoraiból tájékozódhatnak.

1 évvel ezelőtt, az önkormányzati választások eredményeként 2010. október 13-án megalakult Nagykálló város képviselő-testülete. 1 év, 12 hónap, 365 
nap és megszámlálhatatlan esemény, fejlesztés, beruházás, alapkő letétel, átadás, avatás, rendezvények, látogatások, kapcsolatépítés… 1 év: egy város 
életének apró pillanata, de az itt élőknek szerencsére nem volt eseménytelen. 1 év történéséiből válogattunk.
 

Egy évvel ezelőtt, 2010. október 13-án meg-
alakult Nagykálló város képviselő-testülete. 

Egy év és megszámlálhatatlan esemény, 
fejlesztés, beruházás, alapkő letétel, átadás, 
avatás, rendezvények… 

Egy év: egy város életének apró pillanata, de 
az itt élőknek szerencsére nem volt esemény-
telen. Egy év történéséiből válogattunk.



FIGYELMÜKBE 6.

Felnőtt eknek: 
Szakirodalom:
Fájó Trianon
A titok ; Az erő / Byrne, R.
Lélekrágcsálók / Popper P.
1 hét alatt  angolul / Czifra E.
A fájdalom arcai / Csernus I.
Magyarország szubjektív atlasza
2012 : itt  a világvége? / Cascioli, R.
Nézz szembe a koroddal / Tóth G. Á.
Pikkelysömör és ízületi gyulladás / 
Szegedi A.
90 éves a Nagykállói Sport Egyesület 
/ Mező L.
Tanuljuk meg a HTML és a CSS 
használatát 24 óra alatt  / Meloni, J. C.
Ölelj át! : beszélgetések az életre szóló 
szerelem lehetőségeiről / Johnson, S.
Szépirodalom:
Drága kéj / Szalai V.
Sötét láng / Noёl, A.
Cuba Libre / Fejős É.
Kémjelentés / Spiró Gy.
Tigrisbunda / Kertész Á.
Caroline Vernon / Brontё, C.
Híres történetek az utazásról
Menedék ; Válaszúton / Sparks, N.
Hetedik mennyország / Anderson, C.
Mese az elveszett  szabadságról / 
Wass A.
Aranyhajú boszorkány / Courths-
Mahler, H.
A villogó fények kolostora I-II. / 
Lőrincz L. L.
Az eltévedt lovas : válogatott  versek 
/ Ady E.
Mr. Quin ; A titokzatos stylesi eset / 
Christie, A.
Egyszer volt : történetek, találkozá-
sok / Schäff er E.
A boldogság íze ; Mindörökkön 
örökké / Roberts, N.

Gyerekeknek: 
Szakirodalom:
T-rex / Parker, S.
Hol javítják az autót?
Pásztorok atyja / Miklya Zs.
Lovak és pónik kis könyve / Khan, S.
Szó-beszéd : beszédjavító mondókák
Így alkothatsz rajzfi lmállatokat! / 
Hart, C.
Magyar királyok és uralkodók 13-17. 
köt.
Mátyás és a Hunyadiak / Matt en-
heim, G.
Bűvésztrükkök nagykönyve 2. / 
Tremaine, J.
Elfelejtett  magyar mesterségek : 
képes ismerett erjesztő gyerekeknek
Az ókori Egyiptom ; Az ókori 
Görögország ; Az ókori Róma ; Ókori 
civilizációk / Angelico, M.
Szépirodalom:
Hisztimesék / Berg J.
Szósziporka / Cseh K.
Őszi mondókák / Gábor E.
Égbolt-sárkány / Taylor, G.
Átváltozós mesék / Lackfi  J.
Éjféli tündérzsúr / Woods, T.
Nagyon zöld könyv / Gévai Cs.
Ennivaló bosziblöki / Brezina, T.
Félhold farm paripái / Oldfi eld, J.
Fantörpikus kaland / Alexander, F.
Rosszcsont Peti a rocksztár / Simon, 
F.
Esti mesék az állatokról : olvasásra és 
felolvasásra
Görög népmesék ; Ír népmesék ; 
Japán népmesék ; Kínai népmesék
Bajuszokra vigyázni, itt  jön Egeróni!; 
Egy bajuszmeresztő hétvége ; 
Csonkamancsú Miau kastélya / 
Stilton, G.

A Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlójaA Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlója

Könyvjelző

Felhívás! 

Nagykálló Város Polgármesteri 
Hivatal I. fokú Építésügyi Ható-
sága az országos településrende-
zési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendeletben az építmények ren-
deltetésszerű használatához 
előírt mennyiségű és fajtájú sze-
mélygépkocsi és kerékpár elhe-
lyezési kötelezett ség, valamint a 
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a parko-
lóhelyek létesítéséről, valamint 
nem fi zető parkolók üzemelte-
tésének szabályozásáról szóló 
5/2009. (II.06.) Önk. rendeletben 
foglaltak teljesülésének felül-
vizsgálatát tervezi.

Az I. fokú Építésügyi Hatóság 
a 2011. évben kereskedelmi és 
vendéglátó egységekre kiadott  
működési engedélyek felülvizs-
gálatát 2011. november 1. napjá-
tól kezdi meg.

A fentiekkel kapcsolatos eljárás-
ról érdeklődni a 42/263-101 156-
os melléken, Kovács Ferenc ügy-
intézőnél lehet.

Nagykálló, 2011. október 6.

                Dr. Török László  
                         jegyző

Tisztelt nagykállói 
Lakosok!

Nem sok idő telt el azóta, hogy 
labdarugó csapatunk azzal köszön-
tött e fel 90 éves egyesületét, hogy 
bejutott  a megyei első osztályba. 
Nyolc forduló után indulatokkal 
teli nyilatkozatok, sértett  és ideges 
játékosok, vezetők, és persze egyre 
kevesebb győzelmi mámor! Pedig 
a nyári felkészülés után mindenki 
bizakodva várta az első fordulót. 
Az új játékosok jól beilleszkedtek, 
a keret alkalmasnak tűnt a célki-
tűzések teljesítésére. A vezetőség 
az 1-10 helyek egyikének elérését 
irányozta elő a csapat számára. Az 
első mérkőzések még sikereket, jó 
játékot hoztak, de idővel kiütköz-
tek a problémák, amelyek adód-
tak abból, hogy felsőbb osztályban 
nyilván nagyobbak az elvárások, 
nagyon hiányzott  egy igazi csatár, 
és a védelme is erősítésért kiáltott . 
Persze egy jó csapatnak nemcsak 
technikailag és fi zikálisan kell jó-
nak lennie, hanem mentálisan is. A 
növekvő elvárások, a csökkenő tel-
jesítmény vihart jelzett  elő.
A megyei sportsajtó több napon 
keresztül foglalkozott  a Nagykálló-
ban kialakult helyzett el. A Nyírcsa-
hollyal játszott  mérkőzést követő 

napokban az edző az őt ért folya-
matos támadások hatására, hosz-
szas mérlegelés után lemondott . 
Ideiglenesen a Dán Att ila - Kaszab 
István kett ős lett  megbízva a csa-
pat felkészítésével. Ilyen előzmé-
nyekkel várt a csapatra a követke-
ző feladat, a bajnokságban elég jól 
szereplő Rakamaz elleni csata. Saj-
nos nagyon kevés néző látogatott  
ki a sportpályára, pedig a fi úknak 
talán a legnagyobb szüksége most 
lett  volna a bíztatásra. De a csapat 
győzött ! Remélhetőleg elmozdul-
tak a holtpontról, és megkezdik a 
pontok gyűjtögetését a minél jobb 
helyezés elérésének érdekében. A 
meccs után rendkívül sportszerűen 
nyilatkozott  Dán Att ila a megyei 
sportlapnak. Megköszönte elődje 
Budaházi László munkáját és neki 
is ajánlott a a győzelmet!
2011. október 02. (vasárnap) Nagy-
kálló: Nagykállói VSE – Nyírcsa-
holy USE 2:2
2011. október 09. (vasárnap) Nagy-
kálló: Nagykállói VSE – Rakamazi 
Spartacus SE 2:1 (0:1)
A Nagykállói VSE jelenleg 11. a ta-
bellán

A foci világa

 Figyelem! Ebzárlat! Legeltetési tilalom!

A törvényi változások miatt  a 
sportt al kapcsolatos támogatások 
adókedvezményként is csökken-
tik a társasági adót. A támogatás 
kizárólag meghatározott  sportt al 
kapcsolatos célokra használható 
fel. 
A Nagykállói Városi Sportegye-
sület kéri a város vállalkozóit, 
hogy társasági adójukból támo-
gassák a helyi futball utánpótlás-
nevelését. 

Részletes információk a város 
honlapján (www.nagykallo.hu), 
illetve az alábbi elérhetőségeken: 

Laskai Edit
42/263-101/220-as mellék 
sport@nagykallo.hu

Juhász Zoltán
A Nagykállói Városi
Sportegyesület Elnöke

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, az Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és Állategészségügyi Igazgatósága és a Nyírbátori Kerületi Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 2011. október 04. - október 17. között  ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat rendel el Nagykálló Város Közigazgatási területére a terü-
leten található rókák veszett ség elleni ismételt immunizálása miatt .
Az ebzárlat ideje alatt :
Az ebeket tartási helyükön megkötve vagy zárva, macskákat zárva kell tartani!
Kutyát tartási helyéről csak pórázon sétáltatva lehet kivinni!
Vadászebek, fegyveres erők és testületek ebei, katasztrófamentő ebek, a segítő 
és terápiás, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozások alól folyamatos fel-
ügyelet biztosítása mellett .
Az ebzárlat alatt  befogott  kóbor húsevőket hatósági megfi gyelés alá kell helyezni 
az ebzárlat időtartamára!
A legeltetési tilalom ideje alatt :
Az állatok legeltetését lakott  területen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hi-
ányában a lakott  település határától számított  1000 méteren belül kell megszer-
vezni!
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
Az állandóan legelőn tartott  szarvasmarha állományok legeltetését – az állo-
mány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni! 

Dr. Török László jegyző s.k.

Lukács Béla az őszies időjárás elle-
nére 3 kilogrammos pontyot fogott  
a hétvégén a Vadkerti Tápcsatornán.

Meghívó Városi 
Civil Fórumra

Útfejlesztések hatása a közle-
kedésbiztonságra

Nagykálló Város Ön-
kormányzata az ÉAOP-
3.1.2/A-09-2009-0032 jelű 
„Nagykálló ellipszis építé-
se, a Budai Nagy Antal és a 
Széchenyi utak fejlesztés” 
című pályázat kertében civil 
fórumot hirdet meg a lakókö-
zösségek, intézmények, civil 
szervezetek részére, melyre 
2011. október 17-én (hétfőn) 
14.00 órakor kerül sor. Helye: 
Nagykállói Művelődési Köz-
pont Kamaraterme (Nagykál-
ló, Kossuth u. 8.) 
Minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk!



Kegyelmes Isten, Mennyei Atyánk, 
köszönjük néked Jézus Krisztus Egy-
házát. Köszönjük, hogy úgy szerett él 
minket, hogy elküldted egyszülött  
Fiadat a világba, hogy életét adja vált-
ságul minden embert aki hisz az ő ne-
vében.
Köszönjük néked Istenünk, hogy az 
engesztelő vérén váltatt unk meg, szü-
lett ünk újjá, lett ünk dicsőséges tagjai 
az egyháznak. Köszönjük az áldott  kö-
zösséget, ami veled létrejött  szent Fiad 
által. Jézusban találjuk meg életünket, 
reményünket, mindent.
Köszönjük Szent Igédet és Szent Lel-
kedet aki megalapozta, fenntartja és 
megőrzi a veled való kap-csolatközös-
séget.
Köszönjük a Reformációt és mindazt 
a jót, amit az elmúlt évszázadok alatt  
népünknek általa adtál.
Köszönjük a hit hőseit, akik visszave-
zett ek minket a tanításban, az élet gya-
korlatában a Szentíráshoz.         
Bocsáss meg kérünk, ha nem mindig 

voltunk igazak és hűek atyáink vallási 
örökségéhez. Bocsáss meg és vezess 
minket egy új  nagy lelki reformáció-
hoz, ami felemel, megvilágosít és üd-
vözít. Adj bátorságot, hogy járjunk a 
nagy reformátorok lábnyomában, úgy 
tekintsük a Reformációt, mint be nem 
fejezett  lehetőséget. Segíts, hogy élő 
könyvként olvassuk a Bibliát imád-
ságban élő Megváltóként keressünk 
Téged, és megtaláljuk a szabadságot, 

igazságot, és küldetésünket helyi gyü-
lekezetünkben. Segíts, hogy egyház-
tagságunkhoz hűséges buzgósággal 
ragaszkodjunk, növekedjünk a ke-
gyelemben azáltal, hogy napról-napra 
szolgáljuk Mesterünket.
Áldj meg minket, áldd meg Egyhá-
zunkat és ruházd fel Lelked áldásával, 
erejével ezen a Szent Ünnepen. Szent, 
szent szent az Úr neve telve menny és 
föld az Ő dicsőségével. Ámen.

VISSZATEKINTÉS - VALLÁS 7.

Október 16. vasárnap 
09.00 

SZÜRETI NÉPSZOKÁSOK
Városi Sportcsarnok környéke

14.00 
ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS

Városi Sportcsarnok

Belépődíj: 500 Ft

A Városvédő Egyesületet 1992-ben 
alapított ák meg azzal a céllal, hogy 
Nagykállót szebbé, tisztábbá va-
rázsolják. Azóta eltelt közel húsz, 
s az Egyesület tovább foly-tatt a és 
folytatja munkásságát, amiről az 
egyik alapító tagot Cseh Árpádné 
nyugdíjas óvónőt kérdeztük.

Hogyan jött  létre az Egyesület, milyen 
célokat tűzött  ki maga elé?
Stilszerűen kezdeném: egyszer ré-
gen az óvodában óvodapedagó-
gusokkal és lelkes munkatársakkal 
arra törekedtünk, hogy a gyerekek 
tiszta, szép, esztétikus környezet-
ben nevelődjenek. Ez a pedagógiai 
munkánkat befolyásolta, támasz-
kodhatt unk a szülőkre, szomszé-
dokra. Mindenki támogatott  min-
ket. Aztán kiléptünk az óvoda falain 
túl, megszólított unk néhány olyan 
városlakót, akikkel már együtt  tevé-
kenykedtünk a város szépítésében. 
1992-ben eljött  a lehetőség, hogy 
civil szerveződésként a Városvédő 
Egyesület létrejöjjön. Voltak köz-
tünk agrármérnökök, óvodapeda-
gógusok, középiskolai tanár, cipész 
és szülők is. Nem ennyien voltak el-
kötelezett ek a város szépítése iránt, 
de úgy gondoltuk, hogy elindulás-
hoz az a 20-25 fő megfelel.

Majdnem két évtized telt el a megala-
pítás óta. Milyen eredményeket sikerült 
eddig elérni?
Úgy gondolom, hogy a céljainkat, 
amiket akkor közösen elhatároz-
tunk elértük. Napjainkban még 
mindig aktualitása van a szemét-
gyűjtési akcióknak, csak egy kicsit 
más formában. Akkor még azt fi -
gyeltük, hogy az utcán lévő szeme-
tet felvegyük, felhívják a lakosok 
fi gyelmét, hogy nem felszólításra, 
hanem a magatartásuk megváltoz-
tatására van szükség. Ma pedig ott  
tartunk, hogy szemétlerakó helyek 
vannak, ami elszomorítja az embert.
Ugyanakkor a szemléletformálást 
az óvodai nevelés során és közok-
tatási intézményekbe járó fi atalok-
kal együtt  elértük, mert ha bárki 
körbenéz Nagykállóban, akkor egy 
megszépült, felvidult, a virágoktól 
színes városi környezetet láthat.

Személyesen önnek mit jelent a Város-
védő Egyesület? 
 Egy életformát, amit közösen az itt  
élő emberekkel élhetek meg. Na-
gyon kis dolgokra gondolok: else-
pert utcák, virágos ablakok, virágos 
közterek és mosolygó emberek, 
amint gyönyörködnek a környeze-
tünkben.

Ami számomra még örömet jelent 
az, hogy 1992-ben Ekler Dezső is 
részt vett  a Városvédő Egyesület 
indításában és munkájában. Nagy-
kálló városának főterét európai 
szintű főtérnek minősített e. Azt 
mondta, nagy lehetőségünk van 
arra, hogy eredményeket érjünk el, 
mint városvédők. 1992 júliusában, 
amikor Harangodon voltunk azt 
mondta, hogy Nagykállónak egy 
nagyon nagy kincs a Harangod és 
elismeréssel szólt arról, hogy az 
üdülő kialakítását nem fakivágással 
kezdték, hanem az érintetlen kör-
nyezet óvásával, így épített ék meg 
a csűrt és az egyéb kiszolgálóhely-
ségeket.

Az Egyesület elérhetősége:
Tel.: +36 30 518-1043

E-mail: varosvedo@nagykallo.hu

Egy egyesület a város szépségéért

Cseh Árpádné

Nagykállóban a legkönnyebben Ba-
ráth Bélát lehet megtalálni, ha keresi 
valaki. A város minden eseményén ott  
van, minden érdekli, ami lakóhelyével 
történik. Most mégis olyan élményéről 
beszélgetünk, ami életének egyik leg-
kedvesebb utazása volt. 
Július első hetében ötvenfős cso-
port utazott  autóbusszal a megyé-
ből - között ük tíz fő kállói fi atallal 
- a moldvai Csángóföldre, a Ma-
gyarfalusi napokra, Bákó megyé-
be – vág bele rögtön a történetbe, 
mert tudja, sok mondanivalója van. 
Közösen rakjuk össze, mit tudunk 
a csángókról, akik ki tudja milyen 
oknál fogva még mindig erősen 
tartják magyarságukat, beszélik 
csodálatos archaikus anyanyelvün-
ket, féltve őrzik hitüket, hagyomá-
nyukat az Etelközi őshaza legnyu-
gatibb határgyepűjén. Ezek életben 
tartása, erősítése érdekében min-
den esztendőben rendeznek egy 
háromnapos konferenciát, ahova 
anyaországi fellépőket várnak. 

Mi volt az a program, amire a legszíve-
sebben emlékszik?
A Művelődési Házban adtuk át 
azokat a piros-fehér-zöld színű 
szalagokkal bekötött  kartondobo-
zokban lévő ajándékokat, melyeket 
a nagykállói és térségi lakosok ön-
zetlenül ajánlott ak fel: gyermek ru-
házatt al és játékkal, felnőtt  ruházat-
tal, magyar irodalmi könyvekkel, 
tartós élelmiszerrel, sportfelszere-
léssel, üdítőitalokkal segített ek a 
Csángóföldön lakó magyar testvé-
reinknek. Többen az idősek közül 
sírva fakadtak, hogy nem feledke-
zett  meg róluk Magyarország és 
köztük a Nagykállóiak. Tánc, ének 
és életjelenetek a magyarfalusiak 
történelméből és mindennapjaiból, 
az Egyházaskozáriak által őrzött  
csángó mitikus világból, Szent Ist-
ván szobor avatása és koszorúzása, 
kispályás labdarúgás, női és férfi  
asztalitenisz bajnokság, Csángó 

házasságkötés és lakodalom- ilyen 
sokrétű programsorozat volt a hála.

Volt lehetőség más településeket is meg-
ismerni? Bár így is elég sűrűnek látszik 
a program. 
Jártunk Gyimesbükkön, ami törté-
nelmi hely: a vasútvonal itt  hagyja 
el Erdélyt, és lép át Moldvába. A 
Rákóczi vár romjai alatt  a hajda-
ni Magyar Királyi Államvasutak 
egyik legkeletibb vasúti őrháza, 
1897-ben épült itt , ma vasútt örténe-
ti kiállítás. Hazafelé megcsodáltuk 
a Békás-szorost, és gyönyörű lát-
vány volt a gyergyói havasokban 
lévő Gyilkos tó. Megálltunk Koron-
don a híres fazekas faluban, és lát-
hatt uk az agyagedény mesterségé-
nek készítését. Farkaslakán Tamási 
Áron sírhelyénél megemlékezést 
tartott unk, és megkoszorúztuk sír-
helyét. 

Gyors felsorolás, de gondolom minden 
perce feledhetetlen élmény…
Azt hiszem, egy ilyen erdélyi lá-
togatás örök életre szól, mi is tele 
élményekkel, és persze egészséges 
fáradtsággal érkeztünk haza. Na-
gyon szép volt ez az út, de én min-
dig úgy érkezem haza Nagykálló-
ba, hogy önkéntelenül kimondom 
a régi magyar közmondást: Min-
denütt  jó, de legjobb ott hon! Termé-
szetesen Nagykállóban…
Nem kell búcsúzkodnom, mert tudom, 
hamarosan találkozunk. Talán már hol-
nap valamelyik városi rendezvényen.

Magyarfalusi Napok
Nagykállóiakkal Csángóföldön – Moldvában

Baráth Béla “Dózsásbarát”

Ima Reformációra
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Fájó szívvel búcsúzunk!

A Kállai Lakodalmas Egyesü-
let ismét egy szeretetre méltó 
tagját veszített e el.
Sajnos távozott  az élők sorá-
ból Enyedi Sándorné, Erzsi-
ke. Amíg egészsége engedte, 
szorgalmas, lelkes tagja volt 
a Lakodalmasnak, a Csigacsinálónak. Ereje 
gyengülésével is járt a próbákra, fi a hozta 
el kocsival. Betegsége idején folyamatosan 
fi gyelemmel kísérte az eseményeket. A ha-
gyományőrzést komolyan vett e, a próbákon 
és az előadásokon tudása legjavát adta. A 
közösséget önzetlenül támogatt a, fi nom főzt-
jeivel és kedvességével mindenkit elbűvölt. 
Bogyiszlón, a Hagyományőrző Egyesületek 
Országos Versenyén elért I. helyezésünk 
Erzsikének és barátnőjének, Aradi Sándor-
nénak, Margitkának köszönhető. Ugyanis 
az általuk főzött  tájjellegű lakodalmi ételt a 
zsűri első helyre értékelte. Most is előtt em 
van, amint a buszon hazafelé jövet Erzsike 
az örömtől sírva telefonálta meg Sándor fi á-
nak, hogy elsők lett ünk. Így tudott  ő igazán, 
szívből örülni a sikereknek, és meg is tett  érte 
mindent. A szakmai tanácsokat elfo-gadta, a 
dicséretet, sikert boldogan fogadta. Nagyon 
fog hiányozni egyesületünkből!
Emlékét mindig megőrizzük. Nyugodj béké-
ben!
És persze a nagy levegővétel: szeptember 
van, újra kezdjük…

INGATLAN

Nagykállóban a Temető 
úton 110 m2-es 3 szobás 
összkomfortos kett ős 
fűtésrendszerű családi ház 
eladó
Irányár: 8 millió Ft
Telefon: 0630/4316836
Nagykálló központjában 51 
m2-es 2 szobás, amerikai típusú 
konyhával és mediterrán jellegű 
fürdőszobával rendelkező lakás
Telefon: 0620/4409135
Nagykálló, Ludastón 2 és 
fél szobás, fürdőszobás, 
cserépkályha fűtésű 70 
m2-es családi ház kertt el, 
melléképülett el eladó
Irányár: 3 millió FT
Érdeklődni: 0620/943-1487
Nagykálló, Mártírok tere 1. 
szám alatt i, kétfajta tüzelésű 
3 szoba összkomfort, ipari 
árammal ellátott , műanyag 
nyílászárókkal felszerelt ház 
eladó
Érdeklődni: 42/262-819
Nagykálló, Lehel út 25. alatt i 
családi ház, gáz konvektoros 
fűtéssel eladó.
Érdeklődni: Czuczku Mihály 
Nagykálló, Lehel út 25.
Nagykálló, Szakolyi úton 2 
szobás, kett ős fűtésrendszerű, 
felújítandó ház eladó! Irányár: 
4,8 millió Ft.
Telefon: 06-30/259-2700
Nagykálló központjában 
csendes helyen 100 
négyzetméteres kertes családi 
ház eladó. Cím: Zrínyi Ilona u. 
10. Irányár: 8,5 millió Ft
Telefon: 0670/386-4592
Nagykálló, Sport úton építési 
telek 2100 m2 eladó.
Telefonszám: 0630/304-6239
Nagykállóban 100 
négyzetméteres, 2 szobás 
összkomfortos kertes családi 
ház sok melléképülett el 
sürgősen eladó vagy 1. emeletig 
társasházi csere is érdekel.
Irányár: 9 millió Ft
Érdeklődni: 20/3959-877
Sürgősen eladó! Belvárosban 
2. emeleti 65 m2-es ¾ részben 
felújított  lakás
Telefon: 0620/ 2366056

Belvárosi kis házat keresek 
albérletbe hosszú távra!
Telefon: 0620/236-6056
2,5 szobás, fürdőszobás, 
gázkonvektoros, cserépkályhás 
családi ház, garázzsal, mel-
léképületekkel, gazdálkodásra 
kiválóan alkalmas területen, 
zsákutcában, csendes, nyugodt 
helyen eladó. A kert külön telek-
ként is eladható. Ára: 10.500.000 
forint
Érd: Nagykálló, Zöldfa u. 32. sz.
30/6165-739

EGYÉB

Bontott  cserépkályha 25.000 
sparhed 40.000, pályakrossz 
motor 130.000, ajándék motoros 
védőfelsővel, Mercédesz 309-
es, 3000 diesel, platós 500.000, 
2 db műszaki nélküli utánfutó 
60.000 Ft
Érdeklődni: 70/7747349
Ruha javítást vállalok(cipzárcs
ere,aljazás,alakítás...stb.)Rövid 
határidővel!
Érd.:0620/536-1981.
3 db gáztűzhely megkímélt 
állapotban palackkal 15.000 
Ft, 3 db gázkonvektor 7.000 Ft 
darabja
Érdeklődni: 06702342244
Eladó 1 db rökamié, 1 db heverő 
fotelek, asztalok, székek, 1 
db hűtőszekrény, 500 literes 
fagyasztóláda
Telefon: 0642/263-259
Heverők, franciaágyak, fotelek, 
sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását,egyedi puff ok 
gyártását, rövid határidővel 
vállalok.
Tel.:06-20/396-3561.
Étkező sarok ülő (plüss 
huzatt al) és egy 150 literes 
hűtőszekrény eladó. Ár: 15 – 
15.000 Ft

Telefon: 0630/2592700
Pálinkafőzés Balkány 
Görénypusztán! Hozza el az 
alapanyagot, és megvárhatja, 
míg megfőzzük pálinkáját. 
Főzetési díj 650 Ft/liter
Érdeklődni: 20/436-9623, 20/806-
1627
25 kW-os használt öntött  vas 
kazán eladó. Ár : 75.000 Ft
Telefon: 0630/480-8551
Szekrénysorok, TV-ék, 
konyhaszekrény, étkezősarok, 
hordók 80-100 literes, 
hegesztőtrafó, prés 100 literes
Telefon: 0630/232-8227
Ruha javítás, húzózár csere itt : 
0642/283-087
Ruha javítást vállalok: 
cipzárcsere,aljazás,alakítás...stb.
Érd.:0630/981-9553
Kisbicikli 1 db 7000 Ft, Babyliss 
szőrtelenítőgép (nem használt) 
13.000 Ft, 1 műszaki nélküli 
ráfutófékes utánfutó eladó
Telefon: 0770/7747349
Centrifuga, 220V-os kukorica 
morzsoló, műanyag betétes 
lemezhordó 120 literes, 400-as 
körfűrész gyaluval 220 V-os 
eladó
Telefon: 0630/369-0555
Szivacs ágybetét 160x200x15 
10.000 Ft, kávéfőző 6-12 
személyes 8.000 Ft, fagyasztó-
láda 300 literes 20.000 Ft. Ru-
hajavítás rövid határidőn belül.
Telefon: 0620/5825453
Harmonika oktatást, tanítást 
vállalok
Érdeklődni: 0630/522-9064
Eladó új bordó padlószőnyeg 
1,5x3 méteres, új drapp 
mintás futószőnyeg 1x3 m, 
madárkalitka, új infra masszázs 
lámpa, új valódi bőr férfi  barna 
félcipő (43-as)
Telefon: 0620/204-8585
Napraforgó szelelő eladó. 
Telefon: 30/249-2657

Holp Barna
Lizák Jánosné

Oros Gyula Sándorné
Séra János

Szabó Árpád

SÁNDOR LOTTI
RÉZMÜVES ILONA

TÓTH ISTVÁN
CSISZÁR MÁTYÁS

KRAJCSOVICS ILONA
KOCSÁNY ERIK
VARGA VIKTOR

BALOGH DZSENIFER
KOVÁCS TÍMEA
SZABÓ DÁVID
VASS VENDEL
ANTAL DÁVID

ZILAHY BÁLINT
BIHARI DORINA
BIHARI GRÉTA

CZIMRE LIA
URI BOGLÁRKA

BALOGH KETRIN
NÉZŐ NIKOLETTA

Köszöntjük
Nagykálló legifj abb 

lakosait!


