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Három osztály végzősei-
nek baljára kerültek fel a 
szalagok. 

A szokott nál korábban 
tartott a szalagavató ün-
nepségét a Nagykállói Kö-
zépiskola Korányi Frigyes 
Gimnázium tagintézmé-

nye. Zsúfolásig megteltek a 
sportcsarnok lelátói, hiszen 
sokan osztozni kívántak a 
negyedikesek örömében. 
Összesen 59 tanuló vonult 
be a sportcsarnok arénájá-
ba. Elsőként Bobonka Gyu-
la igazgató, majd az alsóbb 
éves diákok köszöntött ék az 

ünnepelt negyedikeseket. A 
rendezvény legmeghatóbb 
pillanata az volt, amikor a 
végzősök baljára felkerültek 
az elválást jelző szalagok. 
Ezután az osztályok produk-
ciói következtek. A keringő-
től a modern táncig szinte 
minden műfaj képviseltett e 

magát. Mindhárom osztály 
táncát vastapssal fogadták a 
barátok, a szülők, rokonok. 
A szalagavató után csak egy 
kihívás maradt a végzősök 
előtt : májusban és júniusban 
számot kell adniuk megszer-
zett  tudásukról, utána végleg 
elválnak majd iskolájuktól.

| KÖZÉLET |

Nagykálló képviselő-testü-
lete november eleji ülésén 

elsősorban a város mű-
ködésével és vagyonával 
kapcsolatos kérdésekkel 

foglakozott ...

|MOZAIK|

Az egyszerűsített  honosí-
tást kérő határon túli ma-
gyarok közül a múlt héten 
negyvenkett en tett ék le az 

állampolgársági esküt...

(4. oldal)
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Hivatalosan is lezárult a 
Nagykálló ellipszis építése, 

a Budai Nagy Antal és a 
Széchenyi utak fejlesztése 

című projekt...

Szalagtűzés az Élet kapujában

XXI. évfolyam 11. szám
2011. november 10.

(2. oldal) (3. oldal)

MEGKÉRDEZTÜK:
Hogyan élte meg a sza-

lagavatót?

Végh Zoltánné Harcsa Valéria
(osztályfőnök):

A szalagavató a szokásunktól eltérően 
nem decemberben van, hanem ide 
nagyon koránra, októberre tett ük, 
egyrészt hogy aki szeretne továbbta-
nulni, az a felvételire tudjon koncent-
rálni. Másrészt törvényi változások 
is voltak a természett udományi 
tantárgyakat illetően, mert innen is 
szerezhetők plusz pontok.

Rácz Bianka
(13. A osztály):

Nagyon izgulok, és szeretett el tölt 
el, hogy most itt  állhatok, és nagyon 
vártam már a szalagavatómat, hogy a 
szüleim büszkék lehetnek rám ezen a 
mai napon… A szalag jelenti a kitar-
tásomat, azt hogy öt éven keresztül 
ebbe az iskolába jártam, és hogy „két-
tanosként” ezt a szalagot viselhetem: 
ez nagy megtiszteltetés számomra.

Az egyik végzős osztály tagjai



Megkezdődtek városunkban a sza-
lagavatók. A kis szalagok feltűzése 
üzenet: egy fi atalember élete első 
célszalagját akarja átszakítani, hogy 
kiléphessen a nagybetűs életbe. A diá-
kok számára vegyes izgalom ez a nap. 
Köszönetet kell mondani mindazok-
nak, aki segített ek az ide vezető úton, 
bizonyítani kell, hogy megérdemelt ez 
a pillanat, és be kell mutatni a hosszú 
hetek óta készülő közös produkciót. 
Izgalom, öröm, büszkeség és persze 
bizonytalanság és félelem a követke-
ző hónap kihívásai miatt : közeleg az 
érett ségi, néhányaknak a felvételi, má-
soknak a tevékeny hétköznapok. 
Az önkormányzat számára is hordoz 
üzenetet ez az ünnep, hiszen a tanítás 
színvonala, a korszerű feltételek, az 
Európai Uniós pályázatokból megva-
lósuló informatikai fejlesztések és a 
környezett udatos magatartást meg-
alapozó szemléletformálást kialakító 
különböző programok tett ék lehetővé, 
hogy a diákok és tanárok együtt e-
sen valami olyan világot alkossanak, 
amely biztonságot sugároz, és büsz-
keséggel tölti el az ide tartozók lelkét. 
A szalagavató mindenkinek azt jelzi: 
ki kell lépni egy kapun, ahová már 
csak emlékezni térnek majd vissza a 
diákok. Nagykálló vezetői nevében 
gratulálok minden tanulónak, aki át-
éli ezt a pillanatot, és kívánom, hogy 
sokan tudjanak továbbtanulni vagy 
munkát vállalni. Elindulnak egy új 
úton, de remélem azzal a tudatt al, 
hogy bárhova is vezet az, Nagykálló 
mindig mindenkit visszavár! 
Útravalóul valamennyi végzős diák-
nak szeretném fi gyelmébe ajánlani 
Ady Endre sorait…

Dr. Török László
a város jegyzője
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Megjelenik a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. gondozásában

Tisztelt Olvasó! 

Ülésezett  Nagykálló város képviselő-testülete

Ady Endre: Új Vizeken járok

Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.

Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.

Szállani, szállani, szállani egyre,
Új, új Vizekre, nagy, szűzi Vizekre,

Röpülj, hajóm,
Szállani, szállani, szállani egyre.

Új horizonok libegnek elébed,
Minden percben új, félelmes az Élet,

Röpülj, hajóm,
Új horizonok libegnek elébed.

Nem kellenek a megálmodott  álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,

Röpülj, hajóm,
Nem kellenek a megálmodott  álmok.

Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze:

Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 55. évfordulóján a 
Magyar Írószövetség kitünte-
tésben részesített e Jánosi Zoltán 
egyetemi tanárt, a Nyíregyházi 
Főiskola rektorát, az elmúlt év 
Ratkó díjasát. Irodalomtörténe-
ti és írói munkásságáért Arany 
János díjat kapott , melyet Buda-
pesten ünnepélyes keretek kö-
zött  adták át. N. Pál József iroda-
lomtörténész a kitüntetett ről így 
nyilatkozott : Jánosi Zoltán olyan 
ember, “akiben a líra, a tudo-
mány, a szigor és az életre való 
rácsodálkozás” együtt  él.

Szívből gratulálunk!

Ülésezik a testület

Nagykálló képviselő-testülete 
november eleji ülésén elsősorban 
a város működésével és vagyo-
nával kapcsolatos kérdésekkel 
foglakozott .
Az ülés elején Juhász Zoltán 
polgármester a két ülés között  
történt eseményekről, Dr Török 
László jegyző pedig a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehaj-
tásáról tájékoztatt a a képviselő-
ket. Ezután intézményi alapító 
okiratokat módosított ak, majd 
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok bérbeadásával kapcsola-
tos pályázatokat vitatt ak meg. 
Megismerve a beérkezett  pályá-
zatokat, a képviselők döntött ek 
a Városháza egy üzlethelyiségé-
nek bérbeadásáról és a nemrég 
átadott  Inkubátorház üzemelte-
téséről. Pályázó hiányában újra 
meghirdetik az Óbester Étt erem 
működtetését, illetve a Városhá-
za többi üzlethelyiségeinek bér-
be adását.
A helyi civil szervezet pénz-
ügyi támogatása mindig nehéz 
feladat a városvezetés számá-
ra, hiszen ezek a közösségek 
többségükben olyan feladatokat 
látnak el, amelyek egy-egy la-
kossági csoport életét jobbá, tar-
talmasabbá esetleg könnyebben 
élhetővé teszik. Ezért fontosak 

ezek a közösségek. Ugyanakkor 
a város gazdálkodása hasonlóan 
más önkormányzatokéhoz na-
gyon feszített , egyre nehezebb 
a kötelező feladatok ellátásának 
fi nanszírozása. Ebben a nehéz 
helyzetben kellett  újra mérlegel-
niük és támogatásról dönteniük 
a képviselőknek. 
A zárt ülés előtt i napirend élénk 
vitát váltott  ki: lakossági bejelen-
tések miatt  szükségessé vált az 
üzletek nyitvatartási rendjének 
meghatározásában való önkor-
mányzati részvétel megvitatása. 
Aktuálissá azért vált ez a téma, 
mert az utóbbi időben mind a 
polgármestert, mind pedig a 
jegyzőt több alkalommal keres-
ték meg azzal a problémával, 
hogy egyes szórakozóhelyek 
működése zavarja a környéken 
lakók éjszakai illetve hétvégi pi-
henését. A vita alapvetően arra 
korlátozódott , hogy milyen ha-
tósági feladatai és lehetőségei 
vannak az önkormányzatnak eb-
ben a témában. Abban valameny-
nyi képviselő egyetértett , hogy 
nem kívánják korlátozni sem a 
helyi vállalkozók ez irányú te-
vékenységét, sem a fi atalok kul-
turált szórakozási lehetőségeit. 
Ugyanakkor a pihenni vágyó 
városlakók érdekében mégsem 

lehet nem élni a jogszabályok 
által nyújtott  lehetőségekkel. 
Dr. Török László jegyző a ható-
sági feladatokkal kapcsolatban 
kiemelte, ha névvel vállalt be-
jelentés van, akkor foglalkozni 
kell minden esett el, de a zajszint 
mérése szakhatóság, a rendbon-
tás megakadályozása pedig a 
rendőrség feladata. Juhász Zol-
tán polgármester arra kérte a 
hivatal vezetőjét és dolgozóit, 
hogy a megnyugtató rendezés 
érdekében minden szabályos – 
névvel is vállalt – bejelentés ese-
tén tárgyaljanak a bejelentővel és 
a vállalkozóval és törekedni kell 
a megegyezésre. Amennyiben ez 

nem vezet eredményre, akkor le 
kell folytatni a szükséges eljárá-
sokat. Tekintett el arra, hogy több 
javaslat is elhangzott  a szabályo-
zott abb eljárásra (pl. övezetek 
meghatározása), a képviselőtes-
tület arról döntött , hogy egyelőre 
egyedi esetek jogszabályoknak 
megfelelő kezelése szükséges, és 
erre a témára még visszatérnek.
A képviselők zárt ülésen döntöt-
tek díjak adományozásáról.

A képviselő-testület ülésén ké-
szült felvételt megtekintheti a 
Nagykállói Televízióban, illetve 
a www.nagykalloitv.hu honla-
pon.

Kitüntetést kapott 

Jánosi Zoltán átveszi a díjat

A hagyományápolás, a múlt értékeinek megőrzése fontos szerepet játszik a Brunszvik Teréz óvoda ne-
velési programjában. Régen és ma címmel olyan kiállítást rendeztek a szülők és a pedagógusok gyűj-
tőmunkájának eredményeként, amivel a kisóvodások rácsodálkozhatnak a nagyszülők és a dédszülők 
életmódját bemutató olyan tárgyi emlékekre, mint például egy múlt századi mozsár vagy vaskályha.
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Hivatalosan is lezárult a Nagy-
kálló ellipszis építése, a Budai 
Nagy Antal és a Széchenyi utak 
fejlesztése című projekt, amely-
nek megtartott ák záró rendez-
vényét.

Újabb városfejlesztési projekt 
fejeződött  be Nagykállóban, ez-
útt al egy közlekedésfejlesztési 
beruházás. A projekt keretében 
a 4911-es számú úton Nagykálló 
Nyíregyházához közelebb eső 
részén egy körforgalmú csomó-
pont kialakítására, ehhez kap-
csolódva az önkormányzat tulaj-
donában lévő Budai Nagy Antal 
és Széchenyi utak felújítására és 
a Széchenyi út mentén kétolda-
li járda kialakítására került sor. 
Mindezek mellett  a Budai Nagy 
Antal út mentén a Nyíregyháza 
– Nagykálló – Nyírbátor között  
megtervezett  kerékpárút követ-
kező szakaszát is elkészített ék a 
szakemberek.

A projekt tehermentesíti a 4911. 
számú fő közlekedési utat és ja-
vítja a közlekedés biztonságát. 
Eredményeként csökken egyes 
városon belüli területek elérési 
ideje, illetve olyan fontos kö-
zösségi létesítmények, mint a 
temető, illetve az érintett  szaka-
szok mellett  található vállalkozá-
sok, illetve közszolgáltatók (pl.: 
Nagykállói Középiskola) mind 
gyalogosan, mind kerékpárral 
biztonságosabban és könnyeb-
ben megközelíthetővé válnak.
Juhász Zoltán így értékelte a 
programot: „Nagyon fontos ez 
a beruházás, régen készültünk 
már rá. Szerett ünk volna itt  egy 

kulturált és biztonságos, euró-
pai szintű csomópontot kialakí-
tani, ami úgy érzem sikerült. Ez 
a terület, ahol ez a körforgalom 
megépült, a városnak egy na-
gyon szép pontja lett  és a bizton-
ságos közlekedést is támogatja.”
A programban konzorciumi 
partnerként vett  részt a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. Szabolcs-
Szatmár Bereg Megyei Igazga-
tósága. Szamos István László 
megyei igazgató is megosztott a 
tapasztalatait a rendezvényen 
megjelentekkel: „Úgy gondolom 
nagyon sok tapasztalatot szerez-
tünk, hiszen ez volt az első olyan 
beruházás, amit egy önkormány-
zati közös konzorciumi megál-
lapodás alapján bonyolított unk 
le. Ezen tapasztalatokat termé-
szetesen más önkormányzatok 
pályázatainál is fogjuk alkal-
mazni. Úgy gondolom a kezdeti 
nehézségek után – amikor mind-
két fél járatlan volt még kicsit 
ennek a jogi szabályozásnak és 
jogi környezetnek a megismerés-
ében – már egészen sikeresnek 
mondhatom azt, hogy a kett őnk 
kapcsolata a különböző admi-
nisztrációs útvesztők után is 
eredményes is sikeres lett .”

A Nagykálló ellipszis építése, 
a Budai Nagy Antal és a Szé-
chenyi utak fejlesztése című 
projekt megvalósításához az 
Európai Unió és a Magyar Ál-
lam 187.525.095 Ft támogatással 
járult hozzá az Észak-Alföldi 
Regionális Operatív program ke-
retében. 

Forrás: Nagykállói Televízió

Energia és víztakarékosság, 
szelektív hulladékgyűjtés, a 
környezetbarát megoldások 
népszerűsítése. Ilyen és ehhez 
hasonló elemei voltak annak a 
programnak, amelynek projekt-
záró rendezvényét nemrégiben 
tartott ák a városban.

Nagykálló Város Önkormány-
zata kiemelten fontos feladatá-
nak tekinti a környezetvédelem 
hangsúlyozását, a környezetba-
rát megoldások népszerűsíté-
sét és a környezeti nevelést az 
oktatási intézményeiben. Ezen 
célkitűzések elérhetővé váltak a 
nagykállói Korányi Frigyes Gim-
názium és Kollégiumban a Kör-
nyezet és Energia Operatív Prog-
ram pályázatának keretében. A 
mintaprojektben megvalósult az 
iskola épületének komplex, kör-
nyezett udatos fejlesztése, és a 
beruházásnak és eredményeinek 
a társadalom minél szélesebb ré-
tegei felé történő kommunikáció-
ja. A pályázat során ezen újszerű 
környezetbarát megoldások mi-
nél szélesebb körű megismer-
tetése, és elterjesztése az intéz-
mények és a háztartások szintjén 
egyaránt megtörténhetett , az or-
szágban egyedülálló 60.000.000 
passzív, hosszú távú eléréssel.
A program hivatalosan október 
24-én zárult, ígyennek kapcsán 

dr. Török László jegyző elmond-
ta: „Nagyon sokan, nagyon so-
kat dolgoztak azért, hogy az itt  
tanuló ezer gyerek, hatvan peda-
gógus és azok, akiket a projekt-
tel el kívántunk érni, máshogy 
gondolkodjanak a jövőben a vi-
lágról. Fontos elhinnünk, hogy 
képesek vagyunk saját életünkön 
változtatni olyan szempontból, 
hogy környezett udatosan élünk, 
kevésbé használjuk ki a környe-
zetünket és próbálunk mindent 
megtenni azért, hogy olyan álla-
potban adjuk át a bolygót, ahogy 
mi ezt megörököltük…”
A záró rendezvényen Petril-
la Att ila, a Vadvízország Erdei 
Iskola vezetője a programmal 
kapcsolatban elmondta: „A 
környezett udatos magatartás 
népszerűsítése szempontjából 

nagy mértékben hasznos ez a 
program, hiszen nemcsak azok 
a gyerekek látják ezt, akik idejár-
nak. Hazamennek, elmondják 
ott hon, elmondják a barátaiknak, 
így pedig megsokszorozódik az 
a létszám, akik értesülnek róla. 
Az, hogy a természet erőforrása-
ival való gazdálkodás fontossága 
ilyen széles körben terjed, na-
gyon fontos és természetesen az 
is, hogy legyenek további ilyen 
jellegű programok is.”
A mintaprojektet 199.107.468 fo-
rint Európai Uniós támogatás se-
gítségével valósított a meg Nagy-
kálló Város Önkormányzata.

Elkészült, átadták Mintaprojekt Nagykállóban

Zökkenőmentes és biztonságos 
közlekedési feltételek kialakí-
tása. Ez a célja annak a beruhá-
zásnak, amelynek kivitelezési 
munkálatai már elkezdődtek 
Nagykálló belvárosában. 

Nagykálló Funkciómegújító Vá-
rosközpont Fejlesztése (ÉAOP-
5.1.1/D-2008-0012) című projekt 
egyik elemében kerül sor a jelen-
legi forgalmi rend funkciókhoz 
való igazítására, a forgalomcsil-
lapítás közlekedési infrastruktú-
ra hátt erének megteremtésére, az 
akadálymentes gyalogos közle-
kedés biztosítására. A forgalom-
szabályozási és területrendezési 
beavatkozások a városközpont 
arculati stratégiájának megfele-
lően, az egységes térszerkezet ki-
alakítására törekedve történnek 
meg.
A városközpont történelmileg 
kialakult szűkutcás jellege mi-
att  a közeli utcákban jelentősen 
megnőtt  az átmenő forgalom. Ez 
hátrányosan érinti a belvárosba 
ügyintézési szándékkal érkezők 
közlekedését, az érintett  utcák 

lakóit, és többlet közlekedés-
biztonsági veszélyt jelent külö-
nösen a gyalogosokra nézve. A 
városközpont célirányos fejlesz-
tésének sarokpontja az átmenő 
forgalom nagyobb áteresztő ka-
pacitású útvonalakra terelése 
forgalomszabályozási eszközök-
kel.
Ennek megfelelően megkez-
dődött  a csillapított  forgalmú 
övezet kialakítása. A Debreceni, 
Zrínyi Miklós és Korányi Frigyes 
utak között i szakaszon forga-
lomlassító küszöböket helyez-
nek el valamint területrendezési 
munkákat is végeznek majd. 
„Néhány éve a belvároshoz kö-
zeli utcákban jelentősen meg-
nőtt  az átmenő forgalom, amely 
hátrányosan érinti a belvárosba 
ügyintézési szándékkal érkezők 
közlekedését, az érintett  utcák 
lakóit valamint közlekedésbiz-
tonsági veszélyt jelent a kerékpá-
rosokra és a gyalogosokra nézve 
is.” – mondta el Juhász Zoltán, 
polgármester, aki arról is tájé-
koztatott : „azt szeretnénk elérni, 
hogy erre a szakaszra csak azok 

menjenek be autóval, akinek ott  
van dolga, az átmenő forgalom 
pedig a nagyobb kapacitású uta-
kon történjen.” 
A Funkcióbővítő Városközpont 
Rehabilitációs Program keret-
ében megvalósuló beruházás 
során az egész utca át fog alakul-
ni. A lassítókon kívül a területet 
térburkolatt al látják el, valamint 
kisebb parkosítási munkák is 
történnek majd. A 4330 m2 alap-
területen megvalósuló, a vá-
rosközpont tehermentesítésére 
irányuló beruházás ideje alatt  a 
szakaszon közlekedők sebesség-
korlátozásra, fennakadásokra és 
az utak részleges lezárására szá-
míthatnak.

Forrás: Nagykállói Televízió

Biztonságunk védelmében

A projektről külön kiadvány is készült

Az ellipszis

Folynak a munkálatok
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Az egyszerűsített  honosítást 
kérő határon túli magyarok kö-
zül a múlt héten negyvenket-
ten tett ék le az állampolgársági 
esküt. 

Volt, aki egyedül vett e át a hiva-
talos okmányokat és voltak, akik 
egész családjukkal együtt  ér-
keztek. Folyamatosan érkeznek 
az állampolgársági kérelmek a 
hivatalba és az igénylők többsé-
ge itt  szeretné letenni az esküt. 
Most 38 erdélyi és 4 kárpátal-
jai idős és fi atal érkezett , hogy 
most már hivatalos formában is 
magyarok lehessenek. Az okira-
tokat Juhász Zoltán polgármes-
tertől vehett ék át a megjelentek. 
Az eskütétel és az állampolgár-
ságot igazoló dokumentumok 
átvétele után Keresztes Andort 
kérdeztem:
Erdélyből, pontosabban Sar-
maságról érkeztem. Magyaror-
szágon születt em 1942-ben és 
mindig az volt az álmom, hogy 
magyar állampolgárként sze-
retnék meghalni. Nagy élmény 

ez számomra és meg is vagyok 
hatódva, most nem is tudom ki-
fejezni az érzéseimet. Jövőre fo-
gom betölteni a 70-dik életéve-
met és nem gondoltam volna, 
hogy elérem ezt az időszakot, s 
egyszersmind tényleg magyar 
állampolgár lehetek. 
Balogh Katalin ismételten Sar-
maságról jött  a férjével, aki el-
mondta, hogy nagyon régóta 
várták ezt a pillanatot, fogtak is 
az alkalmon. Májusba adták le 

az iratokat és most végre kéz-
hez kaphatt ák az okiratokat. 
Nagyon örülnek, hogy elérték 
a céljukat és mindenkinek azt 
tanácsolják, hogy jöjjenek, ne 
szégyelljék magukat, vállalják 
magyarságukat. 
Az egyszerűsített  kérelmek nyo-
mán magyar állampolgárságot 
szerzők eskütételére egyébként
Nagykállóban május 27-étől 
kezdve folyamatosan, kisebb 
csoportokban kerül sor.

Egy közel kétszáz éves mecha-
nikus óra lapjai kerültek fel a 
Nagykállói Általános Iskola alsó 
tagozatos épületének udvarán 
lévő Tanoda falaira. Az óralapok 
a református templom tornyát 
díszített ék egészen 2002-ig, de 
akkor lecserélték a teljes szerke-
zetet egy modernebb digitális 
változatra. Az óralapokat is le-
váltott ák, s a régiek egészen mos-
tanáig a templomtorony aljában 

pihentek. Amikor nekikezdtek 
az épület felújításának az elfe-
ledett  lapok előkerültek és Hor-
váth György nagytiszteletű úr, 
református lelkész az egykori la-
tin gimnáziumnak adományozta 
őket, s így a múzeum és a Tano-
dát falát díszítik, ahol a tanárok 
akár a római számok megismer-
tetésére is felhasználhatják az 
öreg eszközöket a diákok nagy 
örömére.

Órát avatott  a Tanoda

Az óraavatás pillanatai

Ismét állampolgársági eskü hangzott  fel

Az új állampolgárok átveszik  az igazoló okiratokat

Huszonkett edik alkalommal 
szervezett  kórustalálkozót Té-
csőn a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség. Az Arany 
Ősz-fesztiválon a Técsői Járá-
si Kultúrházban ezútt al közel 
húsz hazai kórus és tánckar, kö-
zött ük a nagykállói Naplemen-
te Népdalkör lépett  színpadra.

Kicsit hűvös hajnali órán indult 
útnak vasárnap a nagykállói cso-
port Técső testvértelepülésre. A 
delegációt Trefán Jánosné alpol-
gármester asszony vezett e, aki 
nem először utazott  a kárpátaljai 
fesztiválra.
A Népdalkör tagjai már az uta-
zás során készültek a bemuta-
tóra, énekeltek, gyakoroltak, 
véglegesített ék a produkciót. A 
csoportot Mészáros Tibor alpol-
gármester, és a fesztivál fő szer-
vezője Bányász Erzsébet fogadta, 
aki nemrégiben Nagykállóban 
járt a Kállai Kett ős Néptáncfesz-
tiválon, és akkor invitálta meg a 

népdalkör tagjait.
Az időjárás sugárzó napsütéssel 
fogadta a Kárpátaljáról, a kör-
nyező településekről, és az anya-
országból érkező vendégeket. A 
megnyitó előtt  még volt alkalom 
egy rövid városnézésre. Akik 
először jártak itt , rácsodálkoztak 
az éppen épülő erőteljes díszité-
sű pravoszláv templomokra, a 
nemrégiben új burkolatot kapott  
főtér emlékhelyeire, és büszkén 
sétáltak végig a majd hamaro-
san egy új Városháza épületével 
lezárandó sétányra, amelyhez a 
Nagykállóból idetelepített  fasor 
vezeti az utat. A sétálóutcát ha-
marosan átadják, nevéről egye-
lőre nincs döntés, bár egy biztos, 
hogy valahogyan utalni fog a 
testvértelepülések eredményes-
ségét szimbolizáló nagykállói 
fákra.
A találkozóra érkező énekkaro-
kat Bányász Erzsébet, a Técsői 
KMKSZ Tiszavirág Nyugdíjas 
Egylet vezetője, a rendezvény 

fáradhatatlan szervezője kö-
szöntött e. Szólt a kezdeti lépések 
lelkesedéséről, és hangsúlyoz-
ta, hogy ennek a találkozónak 
a legnagyobb eredménye, hogy 
megérte a 22. alkalmat, és a visz-
szajelzések azt mutatják, hogy 
egyre nagyobb az érdeklődő 
magánszemélyek száma is.  A 
protokoll jellegű köszöntések 
után a produkciók következtek. 
A bemutatón magyar mű- és 
népdalok hangzott ak el, de ezek 
mellett  táncosokat és egy egyhá-
zi énekeket megszólaltató kórus 
is láthatott  a teltházas program 
közönsége.
A képzeletbeli közönségdíjat az 
a két asszony kaphatt a volna, 
akik az előző napokban vesztet-
ték el egyesületi elnöküket, így a 
többiek ott hon maradtak, hogy 
segítséget és vigaszt nyújtsanak 
a családnak. Dalaikat a közön-
séggel együtt  énekelték, megha-
tó pillanatokat szerezve a feszti-
vál vendégeinek.
A nagykállói Naplemente Nép-
dalkör bemutatóját nagy taps 
fogadta: két részből állt a pro-
dukció: első körben magyar nép-
dalcsokrot adtak elő, a második 
részben pedig a határon kívüli 
magyarlakta területek dalaiból 
válogatt ak.
A Fesztiváli bemutató után nagy-
szabású közös vacsora volt, ahol 
lehetőség nyílt a kikapcsolódás-
ra, beszélgetésre, szakmai elkép-

zelések ütköztetésére, éneklésre, 
táncra.
 
Mészáros Tibor alpolgármester: 
„Számunkra fontosak ezek a ta-
lálkozók, mert nemcsak megmu-
tathatjuk magunkat, városunk 
folyamatos fejlődését, hanem 
olyan közösséget működtetünk, 
nevelhetünk, amelyek őrzik a 
népi kultúra hagyományait.”

Trefán Jánosné alpolgármester 
asszony elmondta, hogy Técső-
vel a legaktívabb a testvérvárosi 
kapcsolat. Vannak hagyományos 
alkalmak, mint például a Város-
nap, vagy ez a Fesztivál is annak 
tekinthető, de ezenközben lehe-
tőség nyílik munkahelyterem-
tő beruházásokról, gazdasági 
együtt működésről is tárgyalni. 

Técső újra jó vendéglátónak bizonyult!

A Naplemente Nótakör előadása

Trefán Jánosné Nagykálló alpolgármestere és Mészáros Tibor Técső alpolgármestere

Híd a határnál
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Nagykálló civil szervezetei közül 
az egyik legaktívabb tagságot a 
Sporthorgász Egyesület mond-
hatja magáénak. Gura Mihály 
elnök szívesen beszél múltjukról, 
jelenükről, hiszen megdolgoztak 
az eredményekért. Az egyesület 
1986-ban alakult 35 fővel, jelen-
leg a taglétszám már hatszáz fő 
felett  van, és külön öröm, hogy 
25 gyerek is egyre több időt tölt 
el itt . A Nagykállóból, a környe-
ző települések horgászaiból álló 
tagok mellett  szombathelyről is 
érkezik minden évben egy egye-
sületi tag, aki hol két hetet, hol 
egy egész hónapot tölt el itt . Szép 
a környezet, jó a hangulat, szeret 
itt  pihenni.
Mióta az egyesület megtelepe-
dett  itt , a horgászat mellett  új 
„szenvedélyük” is lett : elhatá-
rozták, hogy közös erőből, ki-
ki a saját munkáját adva olyan 
környezetet alakítanak ki, ahol 
mindenki jól érzi magát. Faházat 
épített ek, játszóteret alakított ak 
ki hintával, csúszdával, forgóval, 
hiszen már egyre több gyerek és 
unoka is itt  tölti szabadidejét. Fá-
sított ak, járdát épített ek, villanyt 
bevezett ett ék. A polgármester 
úr is segített  – folytatja a sort az 
elnök – neki köszönhetjük a fü-
ves betonbejárót. De a hivatal is 
minden évben támogatja egyesü-
letünket, és persze szerény lehe-
tőségeinkhez képest pályázunk 
is. A Nemzeti Civil Alap támoga-
tása biztosítja részben a működé-
sünket.
A Vadkert tápcsatorna vízterüle-
tet három éve kezeli az egyesület. 
Régebben is egy vizes élőhely, 
nádas volt, így megtalálhatóak, 
benne a nagyobb őshonos halak, 
nem ritka a 10-15 kg-os ponty és 

amur, csukák süllők, a ragadozó 
állomány egészen bőséges. Az 
egyesület folyamatosan havon-
ta telepíti a vízterületet, január, 
februárban pedig bőséges, több 
mint 13 mázsa keszeg került a 
csatornába, ennek zöme darabos, 
1-2 kg-os dévérkeszeg.
„A horgászat sport, és ezért éle-
tünk fontos részei a versenyek – 
mondja az elnök -, és már sorolja 
is a legfontosabbakat: a Megyei 
versenyek I. osztályában a 3. he-
lyen vagyunk az idén, és nagyon 
sok szép egyéni eredménnyel 
is büszkélkedhetünk, ha ki kell 
emelnem valakit, akkor Sebők 
Zsolt és Sándor Zoltán nevét em-
líteném. Mivel egyre jobbak az 
eredményeink, az idén megren-
deztük itt hon az I. Kálló Kupát, 
amelyen közel harmincan vett ek 
részt. A siker azt jelenti, hogy 
lesz folytatás.

Az egyesületi lét közösségi éle-
tet is jelent: a nyár közepén már 
több mint száz résztvevővel ren-
deztük meg a hagyományos csa-
ládi versenyünket, amelyre min-
den családtagot, barátot hoznak 

tagjaink, és a horgászat mellett  
főzünk, sütünk, beszélgetünk, 
pihenünk.”
A főzés persze elsősorban ha-
lászlét jelent, Orsó Miklós tudo-
mányának köszönhetően ezek 
a közös ebédek is felejthetetlen 
élmények.

Ma már olyan szép a környezet, 
hogy nemcsak horgászni lehet 
itt . Az egyesület szívesen ajánlja 
baráti társaságoknak, munkahe-
lyi csoportoknak egy kis kikap-
csolódásra a bérelhető kis házat, 
de sátorozni, bográcsozni, túráz-
ni, vagy egyszerűen csak kikap-
csolódni is lehet itt .

Jön a tél – fejezi be a beszélge-
tést Gura Mihály elnök -, de az 
élet nem áll meg: a napokban a 
Tiszáról várunk két-három kilós 
dévérkeszegeket, aztán jöhetnek 
a sportbarátok, megszállott  hor-
gászok. Ez olyan szenvedély, 
ami az ember egész életét végig-
kíséri.”

(A nagykállói halászlé receptjét a 7. 
oldalon olvashatják)

Aktív civil élet a Vadkerti Tápcsatornán

Juhász Zoltán polgármester és Gura Mihály egyesületi elnök

MESE MINDENKINEK
Korábbi lapszámunkban a Ma-
gyar Népmese Napján közöl-
tük a Nyolcadik Nap Társulat 
felhívását arról, hogy mesék 
gyűjtésébe kezdenek. Kértük, 
küldjenek nekünk olyanokat, 
amiket szívesen megosztaná-
nak másokkal.
Megérkezett  az első!

Mese a farkasokról

Gyermekkorom nyarait gyakran 
töltött em a nagyszüleimnél. Este 
mindig nagyapám mesélt nekem 
az élet nagy igazságairól. Mindig 
mást, de mindig ugyanazzal a 
sejtelmes mosollyal. A legjobban 
a következőre emlékszem:

- Az emberek hajlamosak túlbo-
nyolítani a dolgokat, pedig az 
egész életünk két farkas csatájá-
ról szól – kezdte, és már tudtam, 
megint valami nagyon egyszerű, 
de nagyon igaz dolog követke-
zik. 
- A két farkas ugyanis minden-
kiben benne lakik. Az egyikük a 
Rossz. Ez a farkas nagy és hatal-
mas, néha megtévesztően szeret-
hető, de lelkében sok erő kava-
rog. Csukd be a szemed, fi gyeld 
a szavakat és rögtön a benned 
rejlő érzést. 
Becsuktam a szemem és izga-
tott an vártam a felsorolást. Már 
hallott am is: düh, irigység, fél-
tékenység, sajnálat, szánalom, 

kapzsiság, erőszak, önsajnálat, 
bűntudat, harag, kisebbrendű-
ség, hazugság, hamis büszkeség, 
felsőbbrendűség és az ego. 
- Nagypapa, ezek nem tetszett ek, 
és volt amit inkább csak éreztem. 
Kivel harcol ez a farkas?
- A másik a Jó. – mosolyodott  el 
nagyapám. – Figyelj csak: Ő az 
öröm, béke, szeretet, remény, 
nyugalom, alázat, kedvesség, jó-
indulat, empátia, nagylelkűség, 
igazság, együtt érzés és a hit hor-
dozója.
- Nagypapa, és Te tudod, hogy 
melyikük győz?
- Én már igen, de Te is megtanul-
hatod: Az, amelyiket eteted.

TISZTELT VÁROSLAKÓK!
Nagykálló Város Képviselő-testülete város kulturális életének 
különböző területein végzett  példaértékű tevékenységek elis-

merésére kitüntetéseket alapított .
Nagykálló Kultúrájáért Díj

adományozható annak a nagykállói lakosnak, vagy közösség-
nek, aki az átadást megelőző évben olyan kiemelkedő színvo-
nalú értékes művészeti alkotást, produkciót hozott  létre, amely 

Nagykálló Város kulturális életét jelentősen befolyásolta.
A Nagykálló Kultúrájáért Díj a Magyar Kultúra Napja tiszteleté-

re rendezett  városi ünnepségen kerül átadásra.
Javaslatot tehetnek az idei díjazott akra az elismerni kívánt sze-
mély bemutatásával, és az általa végzett  tevékenység  rövid 

leírásával.
A benyújtás határideje: 2011. november 30.

Javaslataikat a Polgármesteri Hivatal címére (4320 Nagykálló 
Somogyi Béla út 5-7) Vadon Istvánnéhoz jutt assák el.

Szakoly–Nagykálló 0–0

A mieink szerett ék volna folytat-
ni jó szériájukat, a vendéglátók 
pedig kiváló hazai mérlegüket 
akarták tovább javítani. Az egy-
kori nagykállói kedvenc Boros 
Gyula (aki hosszabb ideje a Sza-
koly játékos-edzője), láthatóan 
jól felkészített e a hazai gárdát az 
ellenfél játékstílusából.  Az első 
félidőben a pálya középső har-
madán folyt a harc, a kapuk nem 
forogtak veszélyben egészen a 
félidő hajrájáig,  A második já-
tékrészben folytatódott  a hazai 
tűzijáték, de a csatárok nem tud-
tak túljárni az ellenfél kapusának 
eszén. Ezt követően a kállóiak 
előtt  adódott  néhány lehetőség, 
de mindez rendre kihasználatla-
nul maradt. Összességében kije-
lenthető, hogy a játék képe alap-
ján igazságos pontosztozkodásra 
került sor. Utolsó négy mérkőzé-
sén Nagykálló a megszerezhető 
tizenkét pontból tízet megkapa-
rintott , összesen két gólt kapott , 
és két mérkőzésen érintetlen ma-
radt a hálója. Úgy tűnik, a véde-
lem kezd stabillá válni és a gól-
szerzéssel sem állnak hadilábon 
a csatárok. 
Dán Att ila: –  Küzdelmes szomszéd-
vári rangadón Pekk Janinak köszön-
hetően egy pontot szereztünk.

Nagykálló-Mátészalka 1-2 (1-0)

Az utóbbi fordulók jó eredmé-
nyei miatt  bizakodva várták a 
drukkerek az újabb hazai mér-
kőzést.
Egy korábbi nagy ellenfél, a Má-
tészalka látogatott  Nagykállóba. 
A hazaiak ennek megfelelően 
kezdték a mérkőzést. Sok helyze-
tet alakított ak ki, de előbb Karaf-
fa hibázott  el egy büntetőt, majd 
Káposznyák is hibázott  nagyon 
nagy helyzetben. Aztán Csajkó 
értékesített e az újabb teljesen jo-
gos tizenegyest. A második játék 
részben az ellenfél mindent meg-
próbált az egyenlítés érdekében. 
Erőfeszítéseiket siker koronázta, 
hiszen a hazaiak egyre inkább 
bizonytalanná váltak, jött ek vé-
delmi hibák és ráadásul a vendég 
kapus is remek formába lendült. 
Mátészalka megfordított a az 
eredményt és elvitt e mindhárom 
pontot. 
Dán Att ila: – Kitűnő játékveze-
tés mellett  küzdelmes mérkőzé-
sen az első félidőben kihagyott  
tizenegyes, valamint a második 
játékrészben elpuskázott  három 
száz százalékos ziccer megbosz-
szulta magát és ennek vereség 
lett  a vége.

Jánóczki József

A foci világa

Nagy volt a küzdelem a Mátészalka-Nagykálló mérkőzésen (Forrás: szon.hu; Fotó: Sipeki Péter)
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KÉPZÉSI AJÁNLAT
Korányi Frigyes Gimnázium:

Elsősorban a továbbtanulni szándékozóknak ajánl piacképes tu-
dást, korszerű képzéseket.
A két tanítási nyelvi tagozat végzősei felsőfokú nemzetközi nyelv-
vizsgát tesznek, és valamennyien továbbtanulnak az általuk válasz-
tott  intézményekben.
Az angol-informatika előkészítő évfolyamra olyan diákok jelentke-
zését várják, akik képesek az intenzív nyelvtanulásra és érdeklőd-
nek a multimédiás számítógépek iránt.
A drámatagozatos osztályokban a kommunikációé a főszerep, nem-
csak leendő színészek tanulhatnak itt , hanem olyan fi atalok, akik 
magas szinten akarnak képessé válni a színpadi és a hétköznapi 
kommunikációra.
A fentiek mellett  általános és humán-reál gimnáziumi osztályok in-
dítását is tervezik.
Nyílt napok: november 11, 16-17.

Budai Nagy Antal Szakközépiskola:

A tapasztalatok szerint a szülők elsősorban a belügyi-rendészeti ta-
gozaton szerzett  ismereteket tartják biztos alapnak a munkahelyke-
resés esetén.
A pedagógiai tagozat olyan tanulókra számít, akik felnőtt  életüket 
vagy oktatási vagy szociális intézményben képzelik el, az itt  szer-
zett  ismeretek birtokában további OKJ-s képzésekkel lehet növelni 
a munkaerő piaci esélyeket.
A közgazdasági osztályokban végzők a gazdasági élet minden terü-
letén megállják a helyüket.
Nyílt nap: 2011. december 14 -én (szerda) 9. óra

Kállay Rudolf Szakiskola:

A szakképzés átalakításának folyamata az elmúlt hónapok hang-
súlyos szerepet kapott , így a képzési lehetőségek is bővültek. A 
2011/2012. tanévben a következő képzések indulnak:
3 éves előrehozott  képzések:
Szociális gondozó- és ápoló, Kőműves, Burkoló, Épület- és épít-
ménybádogos, Női szabó,  Pincér, Pék 
2 éves hagyományos képzések:
 Szociális gondozó- és ápoló, Épület- és építménybádogos, Kőmű-
ves, Női szabó, Pincér, Gerontológiai gondozó, Pszichiátriai gondo-
zó, Szenvedélybeteg gondozó
Szakmai Nyílt Bemutató Napok: 2011. november 15-17.

FELHÍVÁS
Kérjük azon kedves nagykál-
lói lakosokat, akik két kezük 
munkájával készítenek vala-
mi szépet, vegyenek részt a 
december elején tartandó ki-
állításon alkotásaikkal.
A Nagykállói Népművésze-
ti Egyesület és a Kiemelten 
Közhasznú Nonprofi t Kft 
„NAGYKÁLLÓ KINCSEI 
„címmel kiállítást rendez. 
Szeretnénk megmutatni, 
hogy a nagykállói embe-
rek milyen sokrétű, szemet 
gyönyörködtető alkotáso-
kat tudnak létrehozni, be-
mutatni.  (pl. kosár, csuhé, 
gyöngy, hímzés, csipke, fara-
gás, festmény, gyertya, üveg, 
üvegfestés, ori-gami, makett , 
bőr, szőtt es, baba, nemez, 
kerámia,stb.)

A tárgyak leadási határideje: 
2011.november 20. 

A tárgyak leadásának helye:  
Művelődési Központ, 

Kossuth út 8.

A kiállítás időpontja:
2011.november 28 - decem-

ber 15.

Szeretett el várunk minden 
jelentkezőt és minden érdek-

lődőt.

Részletes információ:
Félegyházi Józsefné  szemé-
lyesen, telefonon: 06-42/263-
161; 06 20/985-1150
Blanár Katalin személyesen, 
telefonon: 06-30/488-1073

Lapunkban sorozatot indítunk Nagykálló büszkeségeinek bemutatására!
Az információk alapján ismerjék fel városunk szülött jét, és küldjék be 
nevét a következő módok egyikén:
Levélben: Nagykállói Hírmondó Szerkesztősége 4320 Nagykálló, 
Korányi út 23-27. E-mailben a nagykalloihirmondo@gmail.com
SMS-ben: a 0670/947-6546 számra. A megfejtés elé írják be a Játék 
szót, utána pedig a beküldő nevét
A beküldés határideje: 2011. november 18. 16.00 óra
A nyertes könyvjutalomban része-
sül, nevét következő lapszámunk-
ban olvashatják.

A mai feladvány:
Decemberi születésnapján adják át városunkban a róla elnevezett  dí-
jat. Festőművész. A budapesti műegyetemen, majd a Képzőművészeti 
Főiskolán tanult, ahol Rudnay Gyula tanítványa volt. Első komoly el-
ismerését az Álmodó asszonyok című képével nyerte. Nyaranta Szent-
endrén dolgozott . Volt tanulmányúton Párizsban, ahol kapcsolatba 
került Chagall-lal. Ett ől kezdve művészetére az álomszerű ábrázolás, 
a második világháború alatt  pedig a rett egés, a félelem megjelenítése 
vált jellemzővé. Haláláig – kisebb megszakításokkal – munkaszolgá-
latos volt. 1944 nyarán Németországban, feltehetően egy szászországi 
táborban halt meg. Halálának pontos időpontja nem ismert.

JÁTÉK
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Az elmúlt napokban megláto-
gatt uk a temetőkertet ünnepi 
érzéssel és halott aink feléke-
sített  sírja mellett  vigasztalást 
nyertünk, és úgy gondoltuk, ők 
már csak hozzánk tartoznak, mi 
pedig hozzájuk. Elég-e ez a tu-
dat, vagy kérdezzük tovább így: 
kihez tartozik az ember életében 
és halálában? Válasz: Istenhez, 
mert Ő teremti, megváltja és 
üdvözíti az embert. Elmondhat-
juk, Isten teremtő kezet alkotott , 
gondviselő keze vezetett , neki 
adom vissza az életem. -
Bizonyos idő után 25 évre meg 
kell váltanunk szerett eink sírját 
– Kérdezhetjük, az anyaföldhöz 
sem tartoznak, kell a hely más-
nak? – Tudjuk, a temetőket gon-
dozni kell, nagykállói temetőnk 
is megszépült, gondozott . Régen 
az emberek helyett  a természet 
vett e át a temető gondozását 
különböző természetes zölddel, 
fákkal, a gyászoló és hívő ember 
pedig halott airól vallott a: „Akár 
élünk, akár halunk egyaránt 
az Úré vagyunk.” (Róm. Levél 
14,8-9)
Igen, aki Krisztushoz kötött e 
sorsát földi életében, a halálban 
is Krisztushoz tartozik, mert ha-
sonlók leszünk hozzá. -
Adjuk át a temetőkertet Isten-
nek, és adjuk át halott ainkat is 
Istennek – jelképesen írom ezt – 
de vannak ennek látható jelei is 
– a kereszt, a kehely, és a hitval-

ló felírások – olvasgassuk csak a 
régi szép feliratokat, néha csak 
3-4 betűvel fejezték ki. – 
Mindenszentek napján régi 
hagyomány szerint a ravatalo-
zóban a kereszt előtt  imádkoz-
tunk, Istennek adtuk, felajánlot-
tuk halott ainkat és magunkat. 
Kik eljött ek, az Egyház nevében 
megköszönöm, a megváltás 
folytonosan ható kegyelmét így 
hirdetjük és kérjük. – De mind-
azoknak is dicséret, akik bármi-
lyen más módon ugyanezt hir-
detik és vallják, legyen a hitünk 
elfogyhatatlan. –
Hajdúnánás környékén egy ta-
nyaközpont elnéptelenedett  és 
az ott  álló FESZÜLET magára 
maradt. – Megfelelő helyre át 
lett  helyezve, így találkoztam 
ezzel a KERESZTTEL. – Áldom 
Istent azért, ami márványba 
vésve olvashatóvolt rajta, bibliás 
volt, igés volt, valószínű a refor-
mátus lelkiségből is meríthetett  
a keresztet állító házaspár, ez 
volt olvasható: „A megváltás 
folytonosan ható kegyelméért  
szüntelenül hálálkodó katolikus 
házaspár”.
Istennek ajánlom őket is és 
mindnyájunkat és a halott ainkat 
a megváltás folytonosan ható 
kegyelmében. –

Vitai László
Róm. kat. apát-plebanos

Kié a temetőkert? – Kihez tartoznak a halott ak?

Augusztus 16-án a Nagykállói 
Népművészeti Egyesület tagjai 
tanulmányi kirándulást tett ek 
az 1987-ben az UNESCO által 
világörökség részévé nyilvání-
tott  palóc faluba, Hollókőre. Jó 
hangulatban gyülekeztünk reg-
gel a Művelődési Központ előtt . 
Mindenki pontosan érkezett , így 
7 órakor útnak indulhatt unk. 
Igazi kiránduló időt fogtunk ki, 
hamar odaértünk. A település-
ről, mint a Kavics nemzetség 
szállásközpontjáról a XIII. sz. 
elejéről található az első feljegy-
zés. Temploma 1343-ban épült. 
Az 1909-es tűzvész után épültek 
fel a jellegzetes, körül tornácos, 
csonkakontyos, deszkaoromza-
tos, háromosztatú házak melyek-
ben most kézműves műhelyek, 
bemutatótermek, múzeumok 
is helyet kaptak. Megnéztük a 
falumúzeumot, a szövőházat, a 
népviseletes babagyűjteményt, a 
fazekas házat, postamúzeumot, 
erdészeti kiállítást, a fafaragó-
házat. Sajnos a csuhé kézműves 
műhelyt zárva találtuk.
Ünnepélyes alkalmakkor a la-
kosok gyönyörű népviseleti ru-
hát öltenek magukra. A férfi ak 
szűk fekete nadrágot, hímzett  
gyolcsinget, posztó lajbit, az asz-

szonyok 7-8 alsószoknya felett  
selyem vagy kasmír szoknyát, 
hímzett  fekete kötényt, csipke 
ingvállat, színes rojtos vállken-
dőt hordanak.Gyöngyös főkötő-
jükre hajtogatott  selyemkendőt, 
úgy nevezett  „menyecskét” tesz-
nek. Az egyesületünk bátrabb 
tagjai a felújított  várba is felmen-
tek, ahol panoptikum mutatja be 
a XIII. századi vár életét, és egy 
fegyvergyűjtemény is látható. 
Ebéd után Szécsénybe mentünk, 
a Kubinyi Ferenc múzeum érté-
kes gyűjteményét néztük meg, 
közte Sissi császárné ruháinak 
hiteles másolatait és egy szép 
vert csipke gyűjteményt. Majd 
Terénybe vezetett  utunk. Ez egy 
kicsi palóc falu ahol a Fáy Tár-
saság Alapítvány csipkemúzeu-
mot hozott  létre, melyet Fáyné 
Tornócki Judit csipkés ismerő-
sünk nagy szeretett el ápol. Re-
mekmüvü csipkéket csodálhat-
tunk itt  és egy palóc tisztaszobát 
tekinthett ünk meg.
Hasznos és értékes napot tölt-
hett ünk el a kulturális bizott ság 
és a képviselőtestület anyagi tá-
mogatása révén. 
Segítségüket ezúton is köszön-
jük!

Hollókő, Szécsény, Terény 

Felejthetetlen halászlé a Vadkerti Tápcsatornáról
Hozzávalók:

- 1 db 5 kg felett i ponty
- 1 kg hagyma 5 kg halanként
- házi pirospaprika (a nagykállói horgászok szerint ez a lelke)
- só
- 1 l víz 1 kg halhúsonként

Elkészítés:
Jó halászlét csak nagy halból lehet főzni. A halat megpucoljuk, a tükörpontyot lécre szegelt 2-3 db sörösku-
pak érdes felével, a pikkelyes pontyot (ez az igazi!) fi lézőkéssel, az utolsó farki pikkely alatt  benyúlva oldal 
irányban mozgatva a test mellett  elvágjuk a pikkelytokokat, és leemeljük a kabátját. A hal bőre mindkét 
esetben a halon marad. A halat belezzük, ikrát/tejet, májat (vigyázzunk az epehólyagra) külön rakjuk. Fejet 
levágjuk, a halat kifi lézzük. Kopoltyú, szem, keserűfog nem maradhat a halban. A lábosba alulra rakjuk 
a fölkarikázott  hagymát, majd a fejet, úszókat és a csontot. Felöntjük a megfelelő mennyiségű vízzel, és 
kb 5-6 órát lassú főzzük a bográcsban, míg a fej, a csontok teljesen szét nem esnek. Ahogy Matula bácsi is 
mondta: a halászlé akkor jó, ha ragad a gőze... Főzés vége előtt  félórával csak az elpárolgott  vizet pótoljuk. 
Ezután átpaszírozzuk (na ebben már van vita a nagykállói horgászok között , mert nem mindenki paszí-
roz!). Ezután vizet beletölteni tilos. Az alaplevet kiforraljuk, belerakjuk az édesnemes házi paprikát olyan 
mennyiségben, hogy az alaplé szép piros színű legyen. Ezután belerakjuk az előzőleg besózott  haldarabo-
kat, a belsőséget, és 10 percig főzzük. Kóstolás után sózzuk még, ha kell. A jó halászlé egyszer melegítve az 
igazi. Az erős paprikát tálaláskor kínáljuk hozzá.

Az Egyesület tagjai

Több mint egy évtizede hirdet-
ték meg a nemzetközi gyalogló 
napot, melynek közvetlen célja a 
gyaloglás megismertetése, meg-
szerett etése, hogy a lehető leg-
több embert mozgósítsa a rend-
szeres testmozgás érdekében. 
Azóta a világ 60 országában több 
mint tízmillió ember gyalogol 
egyszerre az egészségéért, a lelki 
egyensúlyának megteremtéséért. 
A mozgalom a helyi közösségek 
szervezésére épít, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében a nagykál-
lói Szabadidősport és Természet-
barát Egyesület  az egyetlen ilyen 
közösség. Az idei programokról 
kérdeztük Kondor Bertalant, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Szabadidősport Szövetség 
főtitkárát, aki maga is érdemes 
természetjáró és gyalogos túra-
vezető.

Mi a lényege a Világ Gyalogló Nap-
nak? Miért van szükség erre a túrá-
ra?
Ez nem igazi túra! Ez kirándu-
lás, szórakozás a természetben 
a szürke hétköznapok után. Egy 
mozgás, amit mindenki tud, 
és nem igényel előkészületet. 
Nem megerőltető az ízületek-
nek, edzett séget nem igényel, 
bármely életkorban elkezdhető. 
A kellemes időtöltéssel egész-
ségünkért is teszünk. Az ötlet-
gazdák egyszerűen így foglal-
ták össze a lényegét: „Hatalmas 
könnyű séta az egészségért!”  
De legalább ilyen fontos, hogy 
együtt  vagyunk egy közösség-
ben, jó levegőn, jó hangulatban, 
közösen.

És miért éppen Nagykálló?
Nagykállóban a SZATE éppen 

egyidős a gyaloglónap mozga-
lommal. Megalakulásakor az 
egyik fő célként az egészséges 
életmód, a szabadidősportok, a 
természetjárás, és a természet-
szeretet népszerűsítését tűzték 
ki célul. Négy évvel ezelőtt  kap-
csolódtunk be a „Világ Gyalogló 
Nap” rendezésébe, és ma már 
egyre többen csatlakoznak hozzánk. 

Milyen volt az idei két nap?
Az idén október közepén, töret-
len lelkesedéssel gyűltünk össze 
a kétnapos programra. Az első 
nap egybe esett  az egyesület ál-

tal havonta szervezett  túrával, 
szikrázó napsütésben Sirok-
ról Bükkszékre gyalogoltunk, 
majd megmártózunk Bogácson. 
Nagykállóban a második nap a 
Diószegi Béla Emléktúra. A szép 
őszi időben megrendezett  gya-
logtúrán felkerestük Nagykálló 
legmagasabb pontját, a Lobó-
tetőt, majd megnéztük az épülő 
autópályát. Jártunk az Ibolya-li-
getben, a Kuki VíziBázison, ahol 
zsíros kenyér és forró tea várta 
a résztvevőket. Egy kellemesen 
eltöltött  nap emlékével tértünk 
haza.

Gyaloglás az egészségért

Hatalmas könnyű séta az egészségért!



APRÓ 8.
APRÓHIRDETÉS

INGATLAN
Nagykálló, Ludastón 2 és fél 
szobás, fürdőszobás, cserépkályha 
fűtésű 70 m2-es családi ház kertt el, 
melléképülett el eladó
Érdeklődni: 0620/943-1487

Nagykállóban 3 szobás gázfűtéses 
ház melléképületekkel eladó
Érdeklődni: 20/4907-630

Nagykálló, Csokonai út 86. szám 
alatt i kett ős fűtésrendszerű családi 
ház 900 négyszögöl kertt el eladó. 
Érdeklődni: 20/518-4372

Nagykálló Nagykertiszőlőn 3698 
m2-es építésre is alkalmas telek eladó
Érdeklődni: 30/ 648 5208

Kállósemjén, Ady Endre u. 36. sz. 
alatt  kertes, igényes, felújított  családi 
ház eladó vagy hosszú távra kiadó.
Érd: 70/77-49-054

Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, 
kett ős fűtésrendszerű, felújítandó ház 
eladó! Irányár: 4.8 M Ft.
Tel.sz.: 06-30/259-2700

EGYÉB
Pálinkafőzés Balkány Görénypusz-
tán! Hozza el az alapanyagot, és 
megvárhatja, míg megfőzzük pálin-
káját. Főzetési díj 650 Ft/liter
Érdeklődni: 20/436-9623, 20/806-1627

Ruha javítást vállalok(cipzárcsere,alj
azás,alakítás...stb.)Rövid határidővel!
Érdeklődni:0620/536-1981.

Heverők, franciaágyak, fote-
lek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását,egyedi puff ok gyártását, 
rövid határidővel vállalok.
Érdeklődni:06-20/396-3561

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
parkett ázás teljes körű felújítás, szép, 
tiszta, olcsó munka, referenciák, 
garancia!
Érdeklődni: 30/906-1615

Gyerekruhák 0-6 éves korig és egy 
megkímélt állapotú mózeskosár 
ingyen elvihető.
Érd.: 70/211-30008

DÁN KRISTÓF 
ZENTAI ZORA

PUSTAI ATTILA
KAKUK NELLI

BÍRÓ NÓRA
SOMOGYI ISTVÁN

VINCE ALEXA
TÓTH ERIK

KOVÁCS MÁRK
KOVÁCS KINCSŐ

DOBÓ BEÁTA
TORDAI DORINA

SZILÁGYI SÁNDOR
TÓTH ZSOMBOR

SZILÁGYI LEVENTE
SIFFER PANNA

VARGA VIKTÓRIA
ERDEI HANNA

BAKAI MARCELL
MIKLÓS LILLA
NYERS MÁTÉ

Köszöntjük
Nagykálló legifj abb 

lakosait!

Elhunyt szerett eink:
Lendvai István 

Szilágyi Józsefné 
Rekett yés Imréné 

Ruszka Lőrinc
Toldik József

Makszin László 
Szálkai Lászlóné 
Széplaki Bálint 

Papp Lajos

Ruszka 
Lőrinc

emlékére

Szomorú szív-
vel emléke-
zünk Ruszka 
Lőrincre,  a  Kállai  La-
kodalmas Egyesület sze-
retett  tagjára
Ruszka Lőrinc 2004-től, a 
Kállai lakodalmas alapítá-
sától tagja volt az egyesü-
letnek. Részt vett  a kállói 
néphagyományok gyűj-
tésében, a forgatókönyv 
megírásában, a szereplők 
kiválasztásában és a szín-
padra állítás munkáiban. 
Szívügyének tartott a a kál-
lói lakodalmi népszokás 
megörökítését és tovább-
adását az utókor számára. 
Barátságos, segítőkész, 
közkedvelt ember volt.
Kárpátaljáról hazatelepül-
ve Nagykállóban talált ott -
honra családjával együtt , és 

szinte azonnal bekapcsoló-
dott  városunk közéletébe. 
Nemcsak a Kállai Lakodal-
mas Egyesületnek volt tag-
ja, hanem az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesületnek, a 
Szív Egyesületnek és éne-
kelt a Kállói Vegyeskarban 
is. A református egyház 
munkáját presbiterként se-
gített e. Nem fogjuk elfelej-
teni azokat a színes vetél-
kedőket, hazai és külföldi 
kirándulásokat, amelyeket 
ő szervezett  és kitűnő ide-
genvezetőként tudása leg-
javát mindenkinek átadta.
Szabadidejét feláldozva 
a közösségért munkálko-
dott . Ő maga is szerett e 
megismerni a világot, fele-
ségével, Jolikával és gyer-
mekeik családjaival közös 
kirándulásaikon számos 
élményre és ismeretre tett  
szert. Örökmozgó, tevé-
keny ember volt. 
És egyszer csak ez az akti-

vitás hirtelen megszakadt. 
Beteg lett . Nem tudott  el-
járni a próbákra, a fellé-
pésekre. Orvosai, szerető 
családja és barátai minden 
segítséget megadtak, de 
a betegség erősebb lett , 
mint ő. Egyesületünk tag-
jai félelemmel, de remény-
teli szívvel érdeklődtünk 
hogyléte felől. Sajnos, a vá-
laszok skálája egyre lejjebb 
ívelt. Egyszer csak meg-
kaptuk a félve várt, döbbe-
netes hírt. Ruszka Lőrinc, 
az örökmozgó, tevékeny 
ember örökre megpihent.
Nagyon fog hiányozni kö-
zülünk!
Emlékét kegyelett el meg-
őrizzük.
Lőrinc, Isten Veled, nyu-
godj békében!

Klániczáné Erdőhegyi 
Karolina

a Kállai Lakodalmas
Egyesület vezetője

4320 Nagykálló Nagybalkányi út 100. Tel./fax: 42/264-185 Tel.: 42/ 264-186 Mobil: 30/445-7250
e-mail: kallofem@kallofem.hu        www.kallofem.hu

Tisztelt olvasónk!

A Nagykállói Hírmondó hasábja-
it szeretnénk bővíteni egy városi 
eseménynaptárral. A pontos infor-
mációk érdekében kérjük küldje 
el számunkra az Ön vagy közössé-
ge által szervezett  esemény pontos 
időpontját, részleteit és mi lehető-
ségeinkhez mérten megjelenítjük 
és beszámolunk róla a városi média 
felületein. 
Üzenetét szerkesztőségünk címére (4320 
Nagykálló, Korányi út 23-27.), vagy a 
nagykalloihirmondo@gmail.com email 
címre küldje el.

Segítségét köszönjük!


