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Névadójára, Kállay Rudolf 
orvosprofeszorra emlékezett  a 
Szakiskola nevelőtestülete és di-
áksága november 14-18. között . 
Az immár hatodik alkalommal 
életre hívott  ünnepségsorozat 
koszorúzással, megemlékezés-
sel és díjátadóval vett e kezdetét.
„Ha november, akkor Kállay 
emlékhét!” – kezdte köszöntőjét 
Ferencziné Kerezsi Eleonóra, a 
Kállay Rudolf Szakiskola igaz-
gató asszonya. Az Emlékhetek 
történetében már hagyomány, 
hogy az első napon a megemlé-

kezésé a főszerep. Elsőként Ilos-
vay Ferenc író, újságíró, a Kállay 
család leányági leszármazott já-
nak szülőházánál emlékeztek a 
megjelentek, majd Kállay Ru-
dolf reliefj ének megkoszorúzá-
sa után a római katolikus temp-
lomban folytatódott  a program. 
Vitai László római katolikus 
plébános, Horváth János római 
katolikus esperes és Horváth 
György református lelkész gon-
dolatai után dr. Lakatos Sarolta 
történész, múzeumigazgató is-
mertett e dr. Kállay Rudolf kór-

házigazgató főorvos életútját. 
Az ünnepség keretében adták 
át az Ilosvay-, és Kállay-díjat, 
amelyekkel minden évben a 
legjobb tanulókat jutalmazzák. 
Ilosvay emlékdíjat az a diák 
vehet át, aki kiemelkedő tanul-
mányi eredménnyel, példamu-
tató magatartással és szorga-
lommal rendelkezik, valamint 
ápolja a magyar irodalom, a 
magyar kultúra és az újságírás 
hagyományait. Kállay díjat az a 
tanuló kaphat, aki példamutató 
magatartásával, szorgalmával 

és tanulmányi eredményeivel 
tűnik ki társai közül. A 2011. év 
Ilosvay-díjasa Molnár Julianna, 
11. osztályos, Kállay-díjasa pe-
dig Simon Szabolcs, 12. osztá-
lyos növendéke lett .
A hatodik alkalommal megren-
dezett  Kállay emlékhét nyitó-
rendezvényének záróakkordja-
ként a diákok, a Kállay család 
jelenlévő leszármazott ai és az 
ünnepség résztvevői dr. Kállay 
Rudolf kórházigazgató sírjánál 
helyezték el a megemlékezés 
virágait.

| KÖZÉLET |

A Funkcióbővítő város-
fejlesztés Nagykállóban 

elnevezésű projekt eredmé-
nyeiről, és folyamatban lévő 
szakaszairól tájékoztatt a az 

érdeklődőket...

|KÖRKÉP|

„Ami a közvetlen célokat illeti, 
akkor lennék igazán elégedett , 
ha a felnőtt  csapat jó és közön-
ség szórakoztató játékkal ott  

tudna lenni a feljutásért folyta-
tott  küzdelemben...”

(7. oldal)

| MOZAIK|

Nemrégiben ünnepelte negye-
dik születésnapját a Péntek 
Este Band. Az együtt es négy 

évvel ezelőtt  alakult a Korányi 
Frigyes Gimnázium akkori 

diákjaiból...

„Ha november, akkor Kállay emlékhét!”

XXI. évfolyam 12. szám
2011. november 24.

(3. oldal) (5. oldal)

MEGKÉRDEZTÜK:
Milyen volt a Kállay 

emlékhét?

Antal Péter
(A Kállay Szakiskola diákja):

Izgalmas volt, mert minden 
nap volt valami érdekesség. 
Én a sportversenyek napját 
szerett em a legjobban. Bár a 
Dankósok szinte mindenben 
elvitt ék az első helyet, mégis 
jó volt egy kis sportolás és ve-
télkedés.

Ferencziné Kerezsi Eleonóra
(igazgató, 

Kállay Rudolf Szakiskola):

Izgalmas volt, és természetesen 
nekünk házigazdáknak fárasztó. 
Mégis fontosnak tartom, mert 
ilyenkor tudjuk megmutatni azt 
a sok értéket és eredményt, amit 
a hétköznapokban közösen te-
remtenek meg a tantestület és a 
diákok.

A megemlékezés pillanatai



Nagykálló városa bekapcsoló-
dott  egy olyan európai uniós 
programba, amelynek célja, 
hogy a résztvevő városok képvi-
selői tapasztalataik megosztásá-
val és jó gyakorlatok átadásával 
fejlesszék és erősítsék a roma 
közösségeken belüli összetar-
tást, a helyi közösségekbe való 
beépülésüket. Városunkban a 
pályázatból adódó feladatokat 
koordináló csoport legutóbbi 
találkozóján nagyon pontos ké-
pet kaptunk arról, milyen ma 
a romák helyzete, és elindult 
egy közös gondolkodás, hogy 
itt  milyen megoldásokkal lehet 
továbblépni az integrációban. 
Nagykállóban is fontos kérdés 
ez: olyan munkalehetőségeket 
kell teremteni, ami beviszi a 
munkaerőpiacra a roma felnőt-
teket, az oktatással esélyeket kell  
teremteni a fi ataloknak. Ugyan-
akkor hallgatva az előadókat 
azon gondolkodtam, hogy vajon 
csak roma kérdés mindaz, ami 
itt  elhangzik. Hiszen napjaink-
ban egyre több család kerül 
kilátástalan helyzetbe, munka-
nélkülivé váló szülők, szegény-
ségbe sodródott  családok, éhes 
gyerekek jelzik, hogy függetle-
nül att ól, hogy valaki kisebbség-
be tartózó avagy sem, minden-
kinek faladata van abban, hogy 
ahol lehetősége van, segítsen. 
Mi a Szivárvány Óvodában hat 
éve valósítunk meg egy olyan 
értékközvetítő programot, ami-
nek a lényege, hogy a mi esz-
közeinkkel, újszerű módszere-
inkkel erősítsük a szülők és az 
óvoda kapcsolatán keresztül a 
családokat. Meggyőződésünk, 
hogy egy erős családi közösség, 
hátt ér sokat segíthet a hétközna-
pok gondjainak leküzdésében. 
Az erős gyermek szülő kapcso-
lat, a kötődés, a család nyújtott a 
stabilitás kialakulásának segíté-
se a célja annak a programnak, 
amit a szülőkkel közös múzeu-
mi séták, beszélgetések, akciók 
szervezésével valósítunk meg. 
Terveink szerint bekapcsoló-
dunk abba a programba is, ami a 
mesélés fontosságát értt eti meg 
a szülőkkel.
A biztonságos családi fészek, a 
szoros szülő gyermek kapcsolat 
fontos alapja a gondok leküzdé-
sének, a feszítő problémák meg-
oldásának.

Trefán Jánosné
alpolgármester
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Megjelenik a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. gondozásában

Tisztelt Olvasó! 

A mesétől a megálmodott  valóságig

Városunkban egyre gyakrabban 
szerveznek honosítási eskü- és 
fogadalomtételt. Régóta várt 
pillanat ez sok határon túli ma-
gyar család életében, hiszen így 
nemcsak lélekben vallhatják 
magukat magyarnak, hanem hi-
vatalos dokumentummal is.

A családjával együtt  érkezett  
Nagykállóba Szilágyi Sándor. 
Kérdésünkre elmondta még szü-
leiktől, nagyszüleiktől kapták 
magyarságtudatukat, és ezért 
fontos mozzanata életüknek az, 
hogy kaptak az anyaország ré-
széről egy fontos visszajelzést 
arról, hogy számon tartják őket. 
Ezek a gesztusok visszaépítik 
azt, aminek a maga természetes 
módján egységesnek és összetar-
tozónak kellett  volna lennie.

Ki kell találni olyan programo-
kat itt  helyben, amivel munkát, 
megélhetést, és  értelmes elfog-
laltságot, jövőképet tudunk kí-
nálni a kisebbségnek - mondta 
megnyitójában Dr. Török Lász-
ló azon a találkozón, amelyen a 
Roma-net program helyi meg-
valósításában feladatot vállalók 
tanácskoztak.

Lapunkban már többször írtunk 
arról az európai uniós program-
ról, aminek  tartalma elsősorban 
a roma kisebbség helyzetéről 
való tapasztalatcsere. A prog-
ram nemzetközi, de a találkozó 
résztvevői olyan előadásokat 
hallgatt ak meg, amelyek a Nagy-
kállóban megvalósítható  tervek 
kigondolásához és kidolgozásá-
hoz nyújtanak segítséget. Az el-
hangzott  előadásokból közlünk 
részleteket.

Dr. Török László Nagykálló Vá-
ros jegyzője:
Remélem helyi szinten sikerül 
valami működőképes gyakor-
latot kitalálni.  Fontos, hogy a 
többségi társadalom nyitott abb  

tudjon lenni, és  gondolja azt, 
hogy a mi feladatunk a megol-
dás. Nyilvánvalóan a kisebb-
ségnek is felelőssége van abban, 
hogy hogyan viszonyul a több-
ségi társadalomhoz, de valahogy 
meg kellene találni a kapcsokat 
az együtt élésben,  és nem a hi-
bást vagy a felelőst keresni egyik 
résznek sem.

Kézi Béla, pályázati tanácsadó,  
MEGAKOM Kft :
Az egyik legkomolyabb prob-
léma, hogy nincs munka, nincs 
jövedelem. A jövedelem forrás 
részben segélyekből, részben 
alkalmi munkákból jön össze, 
ami nem elég arra, hogy méltó 
módon éljenek családok. A meg-
oldás az, hogy munkaerőpiacra 
kell jutt atni ezeket az embereket. 
Azt tapasztaljuk, hogy a mun-
kavégzés során negatív diszkri-
minációval szembesülnek., ezért 
egész generációk nőtt ek fel úgy, 
- egyébként ez nemcsak a romák 
problémája - , hogy nincs minta 
a családban, nem megy el reggel 
apa, anya dolgozni.  És ez bizony 
beléjük ívódik. Egyre nehezebb 

a következő generációban arra 
szoktatni a gyerekeket, hogy mé-
giscsak dolgozzanak.

Dr. Jenei Teréz PhD intézetve-
zető, főiskolai tanár:
 Csak akkor lehet eredményes a 
gyerekek szocializációja, ha az 
óvoda és az iskola párbeszédet 
tud folytatni a családdal. Mi-
nél fi atalabb korban vagyunk, 
annál erősebb a család hatása. 
Hazamegy a gyerek és egy ki-
csit olyan, mint Déva vára, amit 

felépít az iskola, az leomlik reg-
gelre.  Ebből kiindulva az újabb 
és eredményesebb szocializációt 
elősegítő programok úgy mű-
ködnek, hogy nem feltétlenül 
először az iskolában a gyerekre 
kell összpontosítani, hanem a 
szülőre. A szülőket kell először 
megszólítani, és a szülőkön belül 
is az anyákat, mert a kisgyermek 
életében övé a nagyobb szerep.

(Bővebben a www.nagykallo.hu weboldalon olvashat) 

Tizenöten tett ek eskütNagykálló óvodás növendékei

Brunszvik Teréz óvoda, Katica csoport: Erdei Nóra, Juhász Lili, Horváth Rebeka, Kovács László, Major Flóra, Pataki 
Asztrik, Csányi Márton, Soltész Blanka, Szabó Maja, Rézműves Piroska Vanessza, Sőrés Fanni, Szilágyi Mária 
Erzsébet, Hete Ábel, Jónás Bence, Szedlár Dóra Boglárka, Molnár Enikő, Kovács Romina, Dobos Ábel, Jaczina Bá-
lint, Mitró Anna, Rézműves Virág, Rézműves Mercédesz, Balogh Zoltán, Jónás Levent, Berki Lilla, Takács Árnika, 
Rézműves Vanessza Cintia, Gégényi Pál Levente, Csányi Sándor

Óvodapedagógusok: Büdszenti Jánosné, Kiss Gáspárné
Dajka néni: Boros Jánosné

Közös munka a HÍD Háznál

Az okiratok átadásának pillanata
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Boldog születésnapot Dávid 
bácsi! Hangzott  fel a kedves kö-
szöntés Juhász Zoltán polgár-
mestertől és Oroszné dr. Nagy 
Matildtól, Dávid János önkor-
mányzati képviselőjétől. A friss 
születésnapos nemrég ünnepel-
te 90. életévét családja körében. 

Az önkormányzati látogatás egy 
kisebb utóköszöntés volt, ahol 
a város apró ajándékaival és a 
kormány emléklapjával lepték 
meg az ünnepeltet. Az ünnep-
lés egy meghitt  beszélgetéssel 
telt, ahol egy élet szép és néhol 
meglepő kis történeteit hallhat-
ta az összegyűlt kis közösség. 
János bá’ megjárta a frontot és 
az ezzel járó hadifogságot is. Ő 
szerencsésnek mondja magát, 
nem kellett  éveket ott  töltenie, 
cipész mestersége még viszony-
lag könnyebb mindennapokat 
biztosított  számára és így bajtár-
sainak is. Élete nagy részét Vásá-
rosnamény környékén élte, mint 
bírósági végrehajtó. Nagykállót 

közel húsz éve tartja ott honának, 
hisz családja közelébe költözött , 
miután búcsút vett  szeretett  fele-
ségétől, így már Kálló az a hely, 
ahol örömmel tölti mindennap-
jait. Bár az őszi fagyos este nem 
engedte megtekinteni a takaros 
kertet, a szőlőst, melyek az ün-
nepelt keze munkáját dicsérik, 
de a ház melegsége, ott honos 
kis varázsa feledtett ék mindezt. 
A falakat a család képei díszítik, 
a gyermekek, unokák és a leg-
kisebb dédunoka mosolya, me-
lyek csillogása ott  tükröződött  
a házigazda kék szempárjában. 
Az idős ember életvidáman, bár 
néha fáradtan, de mosolyogva éli 
meg a mindennapok nehézsége-
it, a nagy séták időnként le-le rö-
vidülnek, azonban a tenni akará-
sa nem változott , meséli el Dávid 
bácsi leánya.
A történeteknek az idő vet gá-
tat, de az emlékezetes találkozás 
folytatására ígéretet tett  mind az 
ünnepelt, mind az ünneplő tár-
saság - legkésőbb egy év múlva.

Ünnepség a 90 éves Dávid Jánosnál

Juhász Zoltán polgármester és Oroszné dr. Nagy Matild köszönti Dávid Jánost

...értékelte Juhász Zoltán azt 
a lakossági fórumot, amelyre 
a Nagykállói Hírmondó leg-
utóbbi számában hívta meg a 
városlakókat. A Funkcióbőví-
tő városfejlesztés Nagykálló-
ban elnevezésű projekt ered-
ményeiről, és folyamatban 
lévő szakaszairól tájékoztatt a 
az érdeklődőket.

A találkozó lakossági kezde-
ményezésre jött  létre, mert az 
új Városháza és a városköz-
pont miatt  egyre több talál-
gatás indult el. Juhász Zoltán 
polgármester bevezetőjében 
elmondta, a képviselő-testü-
let még 2005-ben határozta el, 
hogy beadja pályázatát egy át-
fogó városrehabilitációs prog-
ramra illetve egy funkcióbőví-
tő beruházásra. Mára elkészült 
több, mint öt kilométer járda, 
a Református templom kül-
ső homlokzatának felújítása, 
megépült a Korányi és Budai 
Nagy Antal útak forgalomlas-
sító csomópontja, és végéhez 
közeledik a Polgármesteri Hi-
vatal és Szolgáltató Központ 
megépítése is.
A polgármesteri tájékoztatás 
után a jelenlévők kérdéseire 
adott  válaszok rajzolták meg 
a jelenlegi helyzetet. Elsőként 
a térre tervezett  Kállai Kett ős 

szobor végleges helyéről kér-
deztek. A válaszban elhang-
zott , hogy a képviselő-testület 
már több alkalommal foglal-
kozott  a Kállai Kett ős hagyo-
mányának fontosságával. Az 
eredeti terveken egy szökőkút 
közepén egy talapzaton áll a 
szobor, de ez csak terv, a vég-
leges helyről a lakossági véle-
mények fi gyelembe vételével 
hoz majd döntést  a testület.
A további felvetések egy-egy 
már megvalósult fejlesztés hi-
báira hívták fel a fi gyelmet. 
Ezek a jelzések azért fonto-
sak, mert a megvalósítás és 
„használatba vétel” után lehet 
igazán látni, hogy egy-egy út, 
járda, közlekedési rend meny-
nyire állja meg a mindennapos 
használat próbáját. Így kerül-
tek szóba azok a járdaszaka-
szok, amelyeket még befejezni 
vagy szélesíteni kellene (Korá-
nyi, Bátori, Széchenyi utcák) 
„A járdaépítés nem áll meg”- 
nyugtatt a a kérdezőt a polgár-
mester hozzátéve, hogy több 
olyan kis szakasz van, ami még 
befejezésre vár. Több kérdés 
hangzott  el a város parkolási 
helyzetével kapcsolatosan. A 
református templom mellett i 
parkoló jelenleg ideiglenesnek 
tűnik, de elképzelhető, hogy 
a városközponti mélygarázs 

mellett  továbbra is szükség 
lesz rá, hisz jelenleg is kiszol-
gál több intézményt. Végleges 
döntés csak azután születhet, 
ha lesznek tapasztalatok a ki-
használtságról, de egy biztos: 
szükség lesz a város parkolási 
helyzetének szabályozására.
A projekt egyik hamarosan be-
fejeződő eleme a Városi Piac 
korszerűsítése. Egy felvetésre 
válaszolva elhangzott , hogy 
pár nappal ezelőtt  végre ki-
adta az engedélyeket a Tigáz, 
és úgy tűnik a szolgáltatókkal 
tartó hosszas huzavona után 
december elsején át lehet adni.
A további kérdések már a vá-
ros üzemeltetéséről szóltak. A 
város adósságállományával 
kapcsolatosan Juhász Zoltán 
válaszában elmondta, a beru-
házások nem veszélyeztetik a 
város gazdasági stabilitását, 
több olyan intézkedés történt 
már, aminek eredménye a költ-
ségek csökkenése.
Zárszavában a polgármester 
elmondta, hogy a városveze-
tés számára nagyon fontosak a 
lakossági visszajelzések, mert 
igazából azok tudják feltárni 
a valós problémákat, akik nap 
mint nap megélik azokat. Vé-
gezetül meghívta a városlakó-
kat az új Városháza jelenlegi 
állapotának megtekintésére.

„Jó kis beszélgetés volt…”

Szalagavató - Budai Nagy Antal Szakközépiskola

Mihály Imre:
Igen komoly fejlődésen vagyunk 
most túl. Szerintem még jó pár la-
kossági fórumon részt kell itt  ven-
ni, és igazából mindenkinek tájé-
kozódnia kellene. Többen kellene 
eljöjjünk, mert azok, akik pletyka 
szinten próbálkoznak hallomás-
ból, nagyon el tudják ferdíteni a 
dolgokat. Ezekre az alkalmakra 
igenis el kellene, jönnünk!

Három osztály kilencven diákja számára érkezett  el a várva várt pillanat: a sza-
lagok feltűzése után táncaikkal nem csupán a közönséget szórakoztatt ák, hanem  
felkészültek az iskolájuktól való búcsúzásra is.

Földesi Rezső:
Az elhangzott ak segítenek az 
önkormányzatnak abban, hogy 
a Nagykálló belterületén lévő 
utak forgalmát hogy alakítsák ki. 
Hasznos volt minden informá-
ció, de szerintem a mostani be-
ruházással kapcsolatos kérdések  
voltak a legfontosabbak, hogy a 
lakosság érdekeinek, megfelelő-
en alakuljon minden.

Pető Gáborné:
Az ember a tapasztalatai alap-
ján fogalmazza meg felvetéseit. 
Nagykállóban sok lehetőség van, 
hogy a városlakók elmondják 
mindezt a polgármesternek: fo-
gadóóra, fórumok, közmeghall-
gatás. Nagyon jónak tartom az 
ilyen információs találkozót és jó 
lenne, ha legalább negyedévente 
szerveznének hasonlót.

Sok kérdésre kaptak választ az érdeklődő városlakók
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„Dönts jól, jövőd a tét” címmel 
rendezte meg pályaválasztási 
kiállítását a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja Nyír-
egyházán a Bujtosi Szabadidő 
Csarnokban.

Csak araszolva lehetett  a kiállító 
pavilonok előtt  elhaladni és né-
zelődni a kiállítás megnyitóján, 
ugyanis a megye minden szeg-
letéből összesereglett , főként 
pályaválasztás előtt  lévő végzős 
általános és középiskolás több 
ezres tömege megtöltött e a hatal-
mas sportcsarnokot és előterét. A 
tűzoltók már be sem fértek, ők a 
csarnok bejárata előtt  “toboroz-
ták” a jövő lánglovagjait.

„A pályaválasztás életünk sok 
fontos döntése közül az egyik. 
Jól kell döntenünk, hiszen éle-
tünk hátralévő részére hatással 
lesz választásunk” - ezekkel a 
gondolatokkal köszöntött e a 
pályaválasztási kiállításon meg-
jelenteket dr. Vinnai Győző 
kormánymegbízott . Kiemelte: a 
fi ataloknak fel kell térképezni-
ük a hiányszakmákat, és sokkal 
sikeresebben választhatnak hiva-
tást, és helyezkedhetnek el. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye szo-
morú munkanélküli rátája és a 
szakképzett  munkaerő hiánya is 
arra ösztökéli a szakembereket, 
hogy minél több dolgozni tudó 
és akaró ember számára tegyék 
elérhetővé a versenyképes tudás 
megszerzésének lehetőségét. 
A szakmai közönség számára 
Czomba Sándor, Nemzetgazda-
sági Minisztérium foglalkozta-
táspolitikáért felelős államtitkára 
tartott  szakmai fórumot, ahol a 
szakképzési törvény, a szakkép-

zési hozzájárulásra vonatkozó 
törvény várható változásait is-
mertett e.
A két nap során a diákok szüle-
ikkel és tanáraikkal közösen tájé-
kozódhatt ak, kereshett ék együtt  
a legjobbnak ígérkező megol-
dásokat valamint látványos 
szakmabemutatókon is részt 
vehett ek. A kiállítók között  jelen 
voltak  Nagykálló mindhárom 
középiskolájának növendékei és 
pedagógusai is, akik a szakirá-
nyokról, a jelentkezések feltéte-
leiről és az iskolai, kollégiumi 
életről nyújtott ak információt az 
érdeklődő nyolcadikosoknak.

A pályaválasztás életünk sok fontos döntése közül az egyik..

Elsődleges célja a kiállításnak 
az általános iskola 6-7-8 osz-
tályosainak, főleg a végzősei-
nek megfelelő szakmát és pályát 
válasszanak, ehhez próbálunk 
adni megfelelő muníciót és in-
formációkat. Itt  két választási 
lehetőség van: egyik a középfokú 
szakképzés szakiskola, szakközép-
iskola, szakmunkásképző,és akkor 
egy szakmát szerez az illető. Vagy 
egy másik lehetőség a gimnázium, 
és akkor főiskola, egyetem.

Dr. Rezsőfi  István, igazgató
Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja

A kiállítás számokban:
2 nap alatt 
78 kiállító, a megye szakképző 
iskolái, 
20 munkaadó 
8 felnőtt  képző intézet részvéte-
lével, 
10.000 körüli létszámban a to-
vábbtanulás előtt  álló diákok-
nak és felnőtt eknek 
56 és félezer regisztrált álláske-
reső van jelenleg a megyénk-
ben, ami az országos átlag közel 
duplája

Nyolcadikosok fi gyelem!
A pályaválasztás nem könnyű 
feladat. Sok lehetőség van, hogy 
információkat kapj a továbbtanu-
lási lehetőségekről, de nem biztos, 
hogy minden személyes kérdé-
sedre választ kapsz.
Milyen tanulmányi eredménnyel 
lehet bejutni az általad választott  
szakra?
Milyen tulajdonságokkal kell ren-
delkezned, hogy biztosan elvé-
gezd a kiválasztott  szakot?
Van-e valami kizáró ok, amiért 
nem juthatsz be egy adott  közép-
iskolába?
Milyenek a tanárok, a diákönkor-
mányzat, a diákélet?
Milyen továbbtanulási lehetősé-
gek vannak a középiskola elvég-
zése után?
Lesz-e munkahelyed a végzés 
után?
Gimnázium, szakközépiskola 
vagy szakiskola?

Kérdezd meg tőlünk! Utánajá-
runk! Segítünk !  
Kérdéseidet elküldheted:
e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com
sms: +3670/947-6546
vagy üzenetet küldhetsz a
facebook.com/nagykalloitv kö-
zösségi oldalon

A. teljesen jellemző rám
B. éppen lehet jellemző is, mikor hogy…
C. ez abszolút nem én vagyok

1. Imádom, ha én vagyok a középpontban és mindenki rám fi gyel
2. Nem vagyok egy alkotó típus. Ha valami elromlik, veszek 

másikat
3. Nem szívesen tervezném irányítanám mások életét, még a 

magam idejét sem tudom beosztani
4. Szeretek segíteni másokon
5. Legtöbbször nálam romlanak el a gépek
6. Utálok összetett , bonyolult feladatok megoldásán gondolkodni
7. Néha szégyellem, hogy ilyen nyíltan fejezem ki érzelmeimet, 

könnyen átérzem mások problémáit 
8. Nagyon szeretem az irodalmat, különösen a verseket.
9. Utálok előre tervezni, előre felkészülni. Majd ha adódik a 

probléma…
10. Térképpel is eltévedek, még ötödször is
11. Könnyen ki tudom fejezni az érzelmeimet, mindig kapásból 

jön a válaszom.
12. Szeretek fi lozofálni és elvont dolgokon gondolkodni
13. Nem szeretek üzleti dolgokkal foglalkozni, nem az én világom
14. Nincs türelmem az aprólékos, precizitást igénylő munkákhoz
15. Azt gondolom, a szépség, a művészet egy csoda!

Pályaválasztási teszt – nemcsak lányoknak!
Bizonytalan vagy, hogyan tovább? Szeretnél olyat tanulni, ami érde-
kel? Töltsd ki tesztünket, segítünk! Nézd meg az értékelést, és kérd ki 
azok véleményét, akik neked fontosak! :-)
Minden kérdésre a következők közül döntsd el a választ: 

Dr. Vinnai Győző megnyitja a kiállítást

Miért éppen a 
Budai Szakközépiskola?

Az iskolában három fő szakirány 
van: A pedagógia szak célja a pe-
dagógus pályára való felkészítés. 
A tantárgyak közt szerepel a peda-
gógia, a pszichológia, gyakorlatot 
a helyi óvodákban és általános is-
kolában szerezhetnek. 
A közgazdasági szakon a cél az, 
hogy a tanulók megismerjék az 
alapvető pénzügyi, számviteli, sta-
tisztikai elszámolásokat, alapvető 
marketing ismereteket. 
A rendész szak felkészít a rendé-
szeti szakközépiskolákban, vagy a 
Rendőrtiszti Főiskolán folytatan-
dó továbbtanulásra, rendvédelmi 

szerveknél való elhelyezkedésre.
A pedagógiai és a közgazdasági 
osztályokba felvételi követelmény 
a 7. osztály év végi és a 8. osztály 
félévi eredmények alapján, kész-
ségtárgyak nélkül a tanulmányi 
átlag min. 3.0. A rendészeti osz-
tálynál a 7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi eredmények alapján, 
készségtárgyak nélkül a tanulmá-
nyi átlag min. 3.5. Számukra test-
nevelésből alkalmassági vizsga is 
van. Ezen kívül orvosi alkalmas-
sági vizsgálaton és felvételi elbe-
szélgetésen is részt kell venniük a 
jelentkezőknek. 
2011. december 14 -én 9.00 órakor 
az érdeklődők számára bemutató 

nyílt nap lesz.

Miért éppen a 
Kállay Rudolf Szakiskola?

A nyolcadikosok új képzési rend-
szerű és a városban már elismert  
szakmák közül válogathatnak.
A Burkoló három éves szakkép-
zést választók a terek, épületek és 
speciális felületek hideg és meleg 
burkolását sajátíthatják el. 
A Pék három éves képzési formá-
ban a tanulók megismerkednek a 
kenyérféleségek, péksütemények 
készítésével, elsajátíthatják a pék-
mesterség fogásait. 
A Szakács három éves előrehozott  
szakképzésén a tanulók megis-
merkednek a magyar és nemzet-
közi konyha sajátosságaival. 
Az épület és építmény bádogos 
országosan keresett  szakma. Mun-
kája minden korszerű tetőszer-
kezet, épület, csarnok építésénél 
elengedhetetlen, így könnyű az el-
helyezkedés ezzel a szakmával az 
országban, vagy akár külföldön is.

A kőműves képzés az építőipar-
ban végzendő munkafeladatokra 
készíti fel a tanulókat. Általános 
ismereteket sajátítanak el ennek a 
szakmának a területéről.
Női szabó képzés: a környéken 
még mindig keresik ezzel a szak-
mai tudással rendelkező tanulóin-
kat, nagyon sokan állást találnak a 
külföldre dolgozó varrodákban.
Pincér képzés új korszerűbb tan-
anyagával olyan tudást nyújt a 
vendéglátásban, ami akár külföl-
dön is piacképes lehet. Az idegen 
nyelv oktatása kiemelt óraszám-
ban történik, ezzel is esélyt kapnak 
a szorgalmas diákok a használható 
szakmai nyelv elsajátítására, a ké-
sőbbi külföldi munkavállalásra. A 
nálunk működő tanműhely orszá-
gosan is egyedülállónak számít.
A szociális gondozó és ápoló ösz-
töndíjas szakma. Az idősgondo-
zás, házi gondozás, családsegítés, 
egyéb gondozó ápoló munkára 
készíti fel a tanulókat. 

Miért éppen a 
Korányi Frigyes Gimnázium?

A Korányi Frigyes Gimnázium 
legpatinásabb tagozata a magyar-
német két tanítási nyelvű tagozat, 
ahol felsőfokú nemzetközi nyelv-
vizsgát tesznek a diákok. Felvétel 
a 4,0 felett i általános iskolai ered-
ménnyel, de a német nyelv előze-
tes tanulása nem.  
Az angol-informatika előkészí-
tő évfolyamon tanulóink magas 
óraszámban tanulják a nyelvet és 
multimédiás számítógépeken az 
informatikát. Felvételi: a 3,5 felett i 
általános iskolai eredmény.
Drámatagozatunk több mint tíz 
éves múltra tekint vissza. Nö-
vendékeink rendszeres szereplői 
a fesztiváloknak, találkozóknak, 
képviselik városunkat a külföldi 
testvérvárosok rendezvényein. 
Az általános gimnáziumi osztály-
ba a felvétel a tanulmányi ered-
mény szerint felállított  rangsor 

alapján történik.  Minimális kö-
vetelmény a 3,5 általános iskolai 
eredmény.
A humán-reál gimnáziumi osz-
tályban a matematika, a magyar 
nyelv és irodalom tantárgyakat 
emelt óraszámban és csoportbon-
tásban tanulják diákjaink. A ma-
gas színvonalú oktatáshoz az első 
idegen nyelv emelt óraszámú ok-
tatása is hozzájárul. Itt  is felvételi 
követelmény a 3,5 általános iskolai 
eredmény.
A hat évfolyamos gimnáziumi 
osztályunkban 9. évfolyamtól 
csoportbontásban, magasabb óra-
számban tanulhatnak reál vagy 
humán tárgyakat, a nyelvi képzés 
szintén emelt óraszámban zajlik. 
A felvétel a tanulmányi eredmény 
alapján felállított  rangsor szerint 
történik.  Minimális követelmény 
a 3,5 általános iskolai eredmény, 
amely 5. év végi és 6. félévi jegyek 
átlagának kétszerese készségtár-
gyak nélkül. 
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Nyírkarász–Nagykálló 6–0
Csípős novemberi időjárás, sok 
lelkes hazai szurkoló és néhány 
nagykállói szimpatizáns fogadta 
a mérkőző feleket a nyírkarászi 
katlanban. A vendégek kezdték 
a játékot, és az első pár percben 
több ígéretes akciót is vezett ek. 
Ezek közül a legveszélyesebb a 
10. percben alakult ki, amikor 
Papp Máté ívelt középre, ahol 
Imre érkezett , de sajnos perdíté-
se a kapufán csatt ant. Ekkor még 
nem sejtett e a maroknyi vendég-
szurkoló, hogy ez volt csapatuk 
utolsó lehetősége a gólszerzésre. 
A Nyírkarásziak sorra dolgozták 
ki a helyzeteket, de Pekk János 
ekkor még állta a sarat. A 20. 
percben már ő is tehetetlennek 
bizonyult, egy baloldali beadás 
után a hazaiak támadója kihasz-
nálta a kínálkozó lehetőséget. A 
második gól büntetőből született , 
a harmadik és negyedik találatot 
pedig kidolgozott  akció előzte 
meg. Nyírkarász futószalagon 
termelte a gólhelyzeteket, kizá-
rólag a nagykállói kapuson múlt, 
hogy további 20 percig nem vál-
tozott  az eredmény, ám a félidő 
közepén ismét betalált a hazai 
alakulat. A végső döfést a hato-
dik gól eredményezte, amely hű 
képe volt az egész mérkőzésnek.

Nagykálló-Nagyszekeres 1-3 
Hideg téli időjárás fogadta a mér-
kőző feleket a labdarúgó Szi-Zo 
Sport megyei I. osztály 14. fordu-
lójában, Nagykállóban. A hazai 
együtt est sérülések tizedelték, 
emiatt  Simon, Karaff a, Györki és 
Kola sem állhatott  rendelkezésre. 
Parázs hangulatban kezdődött  a 
mérkőzés, kemény összecsapá-
sok zajlott ak a pályán, s a tize-
dik percben gólnak örülhett ek 
a hazai drukkerek. Imre remek 
átívelése után Csajkó pazar moz-
dulatt al fejelt a hálóba. Újabb tíz 
perc, újabb gól de szerencsére 
érvénytelen, ugyanis a vendég 
támadó lesről talált a kapuba. Az 
első fél óra végén Szigeti adott  
középre, ahol Imre érkezett , de 
fejese célt tévesztett .
Fordulás után a vendégek egy-
más után vezett ék támadásai-
kat és öt perc után sikerült is az 
egyenlítés. Tíz perc múlva már 
vezett ek is, egy Pekk Jánosról 
kipatt anó labdára a vendégek 
csatára reagált leggyorsabban 
és higgadtan helyezett  a hálóba. 
A Nagyszekeresiek egy remek 
akció végén megszerezték a 
harmadik találatukat is, mellyel 
végképp eldöntött ék a mérkőzés 
sorsát.

Jánóczki József

A foci világa

A nagykállói School of Business 
Üzleti és Művészeti Szakképző 
Iskola dobogós helyen végzett  
a Nemzetközi Szakmai Kiállítá-
son.
Az intézmény már hetedik éve, 
hogy részt veszt ilyen országos 
megmérett etésen, amikor is be-
mutatkozik az iskolában mű-
ködő tanirodai gyakorlócégük. 
A diákvállalkozások számára 
rendezett  országos versenyt 
egy pécsi középiskola szervezte 
meg 2011. október 27-28-án. Az 
ország különböző pontjairól és 
külföldről is érkező összesen 15 

diákcéget egy gyakorlati szak-
emberekből álló zsűri értékelte. 
Fő szempont volt a pavilonok 
külső megjelenése, a diákok üzle-
ti kommunikációja és az értékesí-
tés. A nagykállói „Honey-Moon 
Kft.” gyakorlócéget képviselő 5 
fős csapat a versenyben a 3. he-
lyen végzett .
A gyakorlócég versenyző tanu-
lói: Demeter Lilla, Jeney Klau-
dia, Maczali Kinga, Vasas Vanda, 
Váradi Alexandra 13. évfolyam 
tanulói.
Felkészítő tanár: Kelemenné 
Orosz Melinda

Dobogós helyen végzett  a nagykállói gyakorlócég

A dobogós csapat

Nemrégiben ünnepelte negye-
dik születésnapját a Péntek Este 
Band. Az együtt es négy évvel 
ezelőtt  alakult a Korányi Frigyes 
Gimnázium akkori diákjaiból. 
Nagy segítséget nyújtott  nekik a 
gimnázium mind a technikai esz-
közök, mind a próbahelyiség te-
kintetében. Elsősorban rock zené-
ket játszanak, s 2008-ban a Bikini 
együtt es egyik elő zenekaraként 
is megmutathatt ák magukat. A 
banda tagjai ugyan folyamatosan 
cserélődnek, hiszen az iskola be-
fejeztével mindenki máshol foly-
tatja életét, ám egy, mára hagyo-
mánnyá vált dolgot megtartott ak 
maguknak: az énekesük mindig 

egy lány. Jelenlegi tagok: Csáki 
Edina – ének; Dologiczi István 
– gitár; Teremi Dávid – gitár és 
ének; Puskás Ádám – basszus-

gitár; Pollák András – dob. Min-
denkori menedzserük Papp Lász-
ló a Korányi Frigyes Gimnázium 
testnevelés szakos tanára.

Négy éves a nagykállói zenekar

A Péntek Este Band fellépés közben

Szomorú vasárnap a 
Viharsarokban!

Kett ős fordulót játszott  a Nagy-
kállói KE csapata november 13-
án az NBII-es kosárlabdabaj-
nokságban!

Az utazási költségek csökkenté-
se céljából ugyanazon a napon 
11 órától Mezőberényben, 16.30-
tól pedig Békésen lépett  pályára 
a mindössze kilenc játékossal 
felálló kállói alakulat. A délelőtt i 
mérkőzést nagy küzdelemben, 
kétszeri hosszabbítás után a ver-
hetőnek tűnő házigazda nyerte 
egy 2 és fél órás, forró hangula-
tú mérkőzésen. Délután a már 
fáradt kállói csapat nem tudta 
megnehezíteni a jól játszó Békési 
SZSK dolgát és 17 pontos veresé-
get szenvedett .

Eredmények:
Mezőberényi KK-NKE: 105-97 

Békési SZSK-NKE: 78-61

Csizmadia Levente

8 vagy annál több az A válasz
Te reál beállított ságú vagy ez nem vitás, ugyanis nem szereted az elvont 
dolgokat, nem vagy képes naphosszat elmélkedni, olvasgatni, de a szá-
mítógép előtt  repül az idő! Nem esel kétségbe, ha elromlik valami, főleg 
ha a számítógép, vagy ha nehezebb a matek házi. Szét kéne nézned a 
Kállay Rudolf ajánlatai között , hisz szeretsz kézzelfoghatót alkotni, ha 
teheted egyedül teszed ezt, persze ha kell képes vagy csapatban is dol-
gozni. Ha érzel rá erőt, akár mérnök és informatikus is válhat belőled. 
Nézz szét a szakmai ajánlatoknál, vagy egy infó vagy közgazdasági  ta-
gozatos osztályt ajánlunk.

8 vagy annál több a B válasz
Nem vagy egyértelműen sem humán, sem reál beállított ságú. Vegyesen 
van benned a tanulásra való hajlam, az olvasás és írás szeretete, valamint 
a műszaki berendezések iránti érdeklődés. Képes vagy az együtt műkö-
désre, de önállóan is tudsz dolgozni, esetleg alkotni. Neked való iskola, 
ahol a turizmus, nemzetközi tudományok, kommunikáció, média terü-
letét ismerheted meg. Üzlet és taktika – ez a Te igazi világod!
El kellene mélyedned az oldalon a leírásokban, de jó választás lehet a 
Korányi Gimnázium! Ha az alkotás erősséged, kicsit azért időzz a szak-
mai bemutatóknál is.

8 vagy annál több a C válasz
A humán beállított ságú embert ismerheted meg a tükörben! Valószínűbb 
nálad az olvasás, vagy a találkozás a barátaiddal, mint egy egyedüli szá-
mítógépes délután. Mindenképpen olyan szakot kell majd választanod, 
ahol emberekkel kell foglalkozni, ahol hasznosíthatod a készségedet, 
hogy át tudod érezni mások problémáit. Ilyen szakok például az andra-
gógia, a pedagógia, rendvédelem vagy pszichológia. Minden olyan szak 
megfelelő számodra, ahol sokat kell olvasni, önállóan gondolkodni az 
olvasott akon. Tudnod kell, humán területen is lehet karriert befutni.
Nagykállóban a Budai Szakközépiskola ajánlatai adhatnak megoldást 
keresésedre, vagy a Kállayban a Szociális gondozó és ápoló szak. Ha itt  
ismertél magadra, de még nem látod a jövődet, irány a Korányi és né-
hány évet kapsz a döntésre, utána is vár a szakiskola az érett ségire épülő 
szakképzéseivel, vagy a felsőoktatás.

Összegzés:
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gógia, a pedagógia, rendvédelem vagy pszichológia. Minden olyan szak 
megfelelő számodra, ahol sokat kell olvasni, önállóan gondolkodni az 
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Szavazz
Nagykálló honlapjára!

Nagykálló város Önkormány-
zata jelentkezett  az év honlapja 
elnevezésű pályázatra. Fogjunk 
össze, legyünk a legjobb közös-
ség, legyen a nyertes a

www.nagykallo.hu
Így szavazhatsz: 
A www.azevhonlapja.hu oldalon, 
a pályázatok listája címre kat-
tintva keresd az önkormányza-
tok és települések listáját, ott  
rákitt antva  megtalálod a

 www.nagykallo.hu-t

(A kép illusztráció; forrás: internet)
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Lapunkban sorozatot indított unk 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. december 02. 16.00 óra
A nyertes könyvjutalomban részesül, nevét következő lapszámunkban 
olvashatják.

A mai feladvány:
Nagykálló legismertebb szülött e. Belgyógyász, egyetemi tanár. Még orvostan-
hallgatóként részt vett  a szabadságharcban. Utána egy évig a bécsi sebészeti 
klinikán képezte magát, ahol orvos- és sebészdoktorrá avatt ák. Eleinte mű-
tősnövendék volt Bécsben, de a szabadságharcban való részvétele miatt  innen 
is, Pestről is száműzték Nagykállóra. Így lett  itt  orvos, majd Szabolcs várme-
gye főorvosa. Kezdeményezésére indult meg a tuberkulózis elleni küzdelem, 
amely a budakeszi tbc-szanatórium, majd az első fővárosi tüdőbeteg gondozó 
létesítéséhez vezetett . Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete em-
lékezetére 1955-ben emlékérmet alapított . Évenként osztott ák ki olyan orvo-
soknak, akik a tbc elleni küzdelem terén kimagasló eredményeket értek el.

JÁTÉK

Nagykállói
horgászsikerek

2011. november 6-án, vasárnap 
Mező Tibor 3,5 kg-os pontyot, 
november 08-án pedig 6 kg-os, 
90 cm-es folyami harcsát fogott  a 
nagykállói Vadkert-Tápcsatornán.
A nagykállói horgászok sikereiről, 
haltelepítésekről és a legfrissebb 
hírekről a www.nkhorgaszegyesulet.
nagykallo.hu weboldalon értesül-
het.
Mindenkinek jó pecázást és sike-
res fogást kívánunk ebben a hor-
gászbarát novemberi időben!

Üdvözlett el a nagykállói
Horgászegyesület!

Mező Tibor és óriási fogása

Idén december 31-ig kell ada-
tot szolgáltatniuk a szerves- 
és műtrágya-felhasználásról 
azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek, akik nitrát érzé-
keny területen gazdálkodnak. 
Az adatokat a gazdálkodási 
évre vonatkozóan kell kitölte-
ni, azaz a 2010. szeptember 1. 
és 2011. augusztus 31. között i 
időszakra.
A Helyes Mezőgazdasági 
Gyakorlat előírásaként a me-
zőgazdasági területre kijut-
tatható nitrogén hatóanyag 
évenkénti mennyisége nem 
haladhatja meg a 170 kg/ha 

értéket. Nitrát érzékeny te-
rületnek minősül az ország 
csaknem fele. A besorolás a 
120/2009. FVM-rendelet mel-
lékletében található. A rende-
let tartalmazza azokat a táb-
lázatokat, amelyeket kötelező 
kitölteni.
Elektronikusan is lehet telje-
síteni az adatszolgáltatást az 
adatlap adatt artalmával meg-
egyező elektronikus felületen.
A papír alapú adatszolgál-
tatáshoz az 59/2008 (IV.29.) 
FVM rendelet 6. számú mel-
lékletében lévő adatlapot kell 
kitölteni, melyet a Sz.Sz.B. 

Megyei Mezőgazdasági és 
Szakigazgatási Hivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Igaz-
gatóságához (4400. Nyír-
egyháza, Kótaji u. 33.) kell 
beküldeni 2011. december 
31-ig.
A nyomtatványok letölthe-
tők a VM egyik hivatalos 
honlapjáról (www.mgszh.
gov.hu), illetve átvehetők 
a Nagykállói Falugazdász 
Körzeti Irodában (Bátori út 
8. szám alatt ).

Kerezsiné Veres Judit
  körzeti irodavezető

Kötelező nitrát adatszolgáltatás 2011. december 31-ig

Felnőtt eknek: 
Szépirodalom
A nevem Asher Lev / Chaim Potok
A vízköpő / Andrew Davidson
Assassinók / Thomas Giff ord
Az agyagbiblia / Julia Navarro
Befejezetlen házasság / Joan Ander-
son
Égi szerelem : egy tibeti asszonysors 
/ Hszinran
Emma fi ai / Fábián Janka
Fátima keze / Ildefonso Falcones
Igazából mennyország / Todd Burpo
Keserű pohár / Moldova György
Pánik / Jeff  Abbott 
Sikoly / Karin Slaughter
Sokszor csókol, India! / Vass Virág
Tövispuszta / Kepes András
Szakirodalom
1000 egyedi ékszer: gyöngyékszerek, 
bizsuk, láncok / Sandra Salamony
A kisgyermekek dührohamai és 
egyéb rossz viselkedési formák / 
Alison Mackonochie
A szorongás alapformái / Fritz  
Riemann
Bevezetés a szociológiába/Pankucsi 
Márta
Botrányok szemtanúja a Windsor-
házban : az anyakirálynő / William 
Shawcross
Érzelmi biztonság : mit kell(ene) tud-
nunk a gyerekekről és magunkról? / 
Vekerdy Tamás
Gustav Mahler / [összeáll. Alberto 
Szpunberg]
Hidak egymáshoz/ Böjte Csaba, 
Bagdy Emőke…
A közgazdaságtan alapjai/ N. 

Gregory Mankiw
Magánélet a Napkirály korában / 
Trassard, Casali, Auger
Smaragdtábla : az analógiák tana / 
Szepes Mária
A történelem nagy hazugságai/ Alex-
ander Canduci

Gyerekeknek: 
A kalózmacskák hajója / Geronimo 
Stilton
Arab népmesék / összeáll. Renato 
Caporali
Fényes telehold van / Fazekas Anna
Foltoskönyökű / Bálint Ágnes
Hegyi népek meséi / összeáll. Pina 
Ballario
Karácsonyi mesélő könyv / mesélő 
Bob Hartman
Magyar királyok és uralkodók / 
Nemere István
Mentsük meg a fákat! : verses mese / 
írta és rajz. Gábor Emese
Négy égtáj népmeséi / összeáll. Carla 
Poesio
Olvasókönyv Jókai Mór műveiből 
Zsákbamacska : versek óvodásoknak 
/ írta és rajz. Bartos Erika

Új szolgáltatás a Könyvtárunkban: 
Hangoskönyv kölcsönzés
A hétfejű tündér / Lázár Ervin [Han-
goskönyv]
Egymásra hangolva : öt szeretetny-
elv a házasságban / Gary Chapman 
[Hangoskönyv]
Fekete bojtár vallomásai / Sinka 
István [Hangoskönyv]

A Ratkó József Városi Könyvtár novemberi könyvajánlójaA Ratkó József Városi Könyvtár novemberi könyvajánlója

Könyvjelző

Előző heti nyertesünk:

Fejesné Fodor Renáta

Nyereményét szerkesz-
tőségünkben veheti át: 

Nagykálló, Korányi út 
23-27.

Gratulálunk!
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A Református Egyház törvényei 
szerint a presbiteri megbízatás 
hat évre szól. A választás egy 
olyan esemény, amikor az egy-
háztagok aktívan beleszólhatnak 
helyi egyházi közösségük éle-
tébe, legalább egy szavazatt al, 
mind a jelölésnél, mind a válasz-
tásnál.
A tisztségnek az alapjai az Ótes-
tamentumba nyúlnak vissza, 
pld. 2Móz18, 21 „szemelj ki a 
nép közül derék, istenfélő férfi -
akat, hűséges embereket, akik 
gyűlölik a egvesztegetést…” A 
Újszövetség szellemében vall-
juk az egyetemes papság elvét 1 
Péter2,9 „Ti azonban választott  
nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet vagytok, Isten tulajdon-
ba vett  népe, hogy hirdessétek 
nagy tett eit annak, aki a sötétség-
ből az ő csodálatos világosságá-

ra hívott  el titeket.” Isten népén 
belül funkcionális rend uralko-
dik. Kálvin János azt vallott a, 
hogy Isten a gyülekezetet három 
feladatt al bízta meg, az Ige hir-
detésével (prófétai feladat), az 
egyház kormányzásával (királyi 
feladat), és a szegények gondo-
zásával (papi feladat). Ezt a hár-
mas feladatot négy hivatal által 
tölti be: lelkipásztor, tanító, pres-
biter, diakónus.
A presbitérium (a vének tanácsa) 
kell, hogy gyakorolja az egy-
házkormányzást, a gyülekezet 
felügyeletét és a gyülekezet éle-
tét szabályozó belső fegyelmet, 
vagyis a királyi jogkört. A nem 
lelkészi tagok nagyobb teher-
hordozásával párhuzamosan na-
gyobb befolyást gyakorolnak az 
egyház életében.
Természetesen nem lehet bárki 

presbiter, a Szentírás mértéke 
szerint vannak bizonyos elvárá-
sok. Efézus 4, 11-12 „És ő adott  
némelyeket apostolokul, máso-
kat prófétákul ismét másokat 
evangélistákul vagy pásztorokul 
és tanítókul…” A Magyaroszági 
Református Egyház 1994. évi II. 
TV. Foglalkozik az egyház alkot-
mányával és kormányzatával. 
Ezen belül az egyháztagok joga-
ival és kötelességeivel valamint 
az egyházi tisztségviselőkkel és 
megválasztásukkal.
A Nagykállói Református Egy-
ház első presbitériuma 1740-ben 
alakult meg. Ma 30 tagja és 8 
pótt agja van. Elnöke a lelkész, 
társelnöke a főgondnok, van 
gondnoka, kántora, pénztárosa, 
harangozója, egyházfi k.
A presbiter választó közgyű-
lésre 2011.11.20-án kerül sor a 

templomban a délelőtt  10:30 
kor kezdődő istentisztelet után. 
Minden választójoggal rendel-
kező egyháztag részt vehet rajta 
akik fel vannak véve a Válasz-
tói n Névjegyzékbe. A választás 
törvényerőre emelkedését köve-
tően a megválasztott ak esküvel 
foglalják el szolgálati helyüket 
a hatályba lépés utáni vasárna-
pi istentiszteleten. Egyházunk 
számára ez igen fontos esemény. 
A mindennapi életben a keresz-
tyének egységei az egyháznak, 
akik szétszóródnak a világban, 
aztán újra és újra istentiszteletre 
összegyűlnek, hogy Isten Igé-
jéből útmutatást nyerjenek és a 
keresztyén közösséget gyakorol-
ják vasárnaponként. Az egyhá-
zat képviselik ott , ahol vannak. 
Összekapcsolják a munkát és az 
istentiszteletet  egymással, áthi-

dalják a szakadékot az egyház és 
a világ között , szavakkal és cse-
lekedetekkel bizonyságot tesz-
nek Krisztus világ felett i ural-
máról, áldozatot hozva ennek 
érdekében idejükből, erejükből 
és munkájukból. A keresztyének 
erre a szolgálatra kaptak elhiva-
tást., s Sajnos sokan még nincse-
nek, vagy már nincsenek ennek 
az elhivatásnak a tudatában. Mi 
már  tudjuk, hogy Isten nélkül 
nem megy ! Kívánjuk, hogy el-
hívott , szeretett el átitatott , gyü-
lekezetünkért élő presbitérium 
lépjen szolgálatba a választást 
követően. „Isten azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön és 
az igazság ismeretére eljusson. 
Ebben arra méltat minket hogy 
munkatársai legyünk Néki.” 

Horváth György ref. lelkész

A presbiteri megbizatás

A nagykállóiak azt mondják, ha ko-
sárlabda, akkor Tisza András. Hon-
nan van önnél ez a szerelem?

Örülnék, ha valóban így lenne, 
mert ez valahol visszaigazolás az 
ember számára, hogy nem élt és 
nem tett  dolgokat hiába. Érdekes 
ez egyébként, mert a gimnázium 
megkezdése előtt  a foci, a kézilab-
da és az asztalitenisz volt, amivel 
foglalkoztam, ezekhez voltak meg 
az adott ságaim is. A középisko-
lában viszont komoly hagyomá-
nyokkal bírt ez a sportág és kiváló 
edzőkkel (Szalka Géza, Schreiber 
József) találkoztam. Nem lehe-
tett  nem szeretni, és elhagyni ezt 
a játékot. Valahogy akkoriban, a 
húszas éveim végén döntött em el 
igazán, hogy én tenni akarok ezért 
a sportért. 1998-ban hoztuk létre a 
Nagykálló Kosárlabdázók Egye-
sületét (NKE).

Nem egyszerű ma sportegyesületet 
működtetni. Nincs pénz, nincs támo-
gatás - mondják – de csapat az kell. 
Sikerül ma, az ilyen súlyos gazdasági 
válság idején szponzorokat találni?
Ha röviden akarok válaszolni, 
akkor azt mondanám sajnos nem 
sikerül. Azonban ez így nem len-
ne igaz, mert van azért egy-két 
ember, vállalkozás, aki az elmúlt 
években a lehetőségeihez képest 
segített  minket. A gazdasági vál-

ság, a megváltozott  körülmények 
azonban egyre nehezebb helyze-
tet teremtenek. Mindenképpen ki-
emelt köszönett el tartozom azon-
ban Bölcskei Györgynek és Ács 
Lászlónak, akik a legnehezebb 
helyzetekben mindig segített ek a 
csapaton.

Nyáron meg kellett  hozni a döntést: a 
csapat eggyel alacsonyabb osztályban 
indul, mint amit kiharcolt.
A csapat jó teljesítménnyel, sok 
esetben szórakoztató és remek 
játékkal biztos tagja maradt az 
NB-I-nek, még is a komoly anya-
gi gondok azt mondatt ák velem, 
hogy egy osztályt vissza kell lépni. 
A céljaink azonban komolyak ma-
radtak, együtt tartani a csapatot, és 
sajáterőből olyan helyen végezni, 
hogy lehetőségünk legyen a visz-
szajutásra. Ez komolyabb kihívás, 
mint a pénz harcában alulmarad-
va sikertelenül szerepelni. Remek 
sport emberek alkott ák, alkotják 
ezt a csapatot, hisz kivétel nélkül 
mindenki megértett e és elfogadta 
ezt a helyzetet. Csak azok mentek 
el, akiket a tanulmányaik elszólí-
tott ak, igaz így is ez komoly vesz-
teségeket jelentett  számunkra, de 
a csapat gerince megmaradt, és 

én azt gondolom, hogy akár a fel-
sőbb osztályban is tudna eredmé-
nyesen szerepelni.

Milyen eredménnyel lenne elégedett  a 
bajnokság végén?
Ha átfogó célokat akarnék megfo-
galmazni, akkor lennék nyugodt 
és elégedett , ha a sportág elfog-
lalhatná méltó helyét a települé-
sünk életében, és a város lakói is 
komolyabb érdeklődést mutat-
nának a munkánk iránt. Szakmai 
munkánkban pedig azzal lennék 
elégedett , ha az utánpótlás neve-
lés területén tudnák előbbre lépni. 
Már vannak eredményeink, hisz a
Nyíregyházi Kosárlabda Akadé-
miára már hat olyan fi atal jár, és 
dolgozik remekül, akik talán kicsit 
a mi munkánknak is köszönhetik, 
hogy felszínre kerültek. Ami a 
közvetlen célokat illeti, akkor len-
nék igazán elégedett , ha a felnőtt  
csapat jó és közönség szórakozta-
tó játékkal ott  tudna lenni a felju-
tásért folytatott  küzdelemben.

A teljes interjút a www.nagykallo.hu 
honlapon olvashatják.

“Nem lehetett  nem szeretni, és elhagyni ezt a játékot!”

Játék közben

Tisza András

 NAGYKÁLLÓI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉRTESÍTÉSE – TÁJÉKOZTATÁSA – KÉRÉSE 

Téli időben november 27-től a Szentmisék a következő helye-
ken és időpontokban lesznek: 
Vasárnap
 9 órakor templomban / fűtés nem lesz/
11 órakor hitt anteremben; fűtött  helyen
du. 4 órakor hitt anteremben; fűtött  helyen
A hitt anterem a plébániaudvarban a 2. számú épület. 
Hétköznap:
 Hitt anteremben fűtött  helyen
Adventi hajnali Szentmisék ideje 6 óra /hétfő,kedd,csütörtök és 
szombat/
Pénteken reggel  ½  9-kor – idősebbek kedvéért
Szerdán du. 4 órakor a kórházi kápolnában (szokásos idő)
Kiskállóban vasárnap reggel 7 órakor szokás szerint, ugyanitt  
péntekenként hajnali 6 órakor 
Miért kell így elosztani, miért nem fűtjük a templomot?
Az áramszolgáltató mulasztása miatt  – amit elismernek – utóla-
gos számlázás is történt 3.600.000,- Ft összegben. A számlázási 
időszakban / ez 5 éves időtartam/, melyre ez az utólagos számla 
vonatkozik, minden esedékes díjat megfi zett ünk, elmaradásunk 
nem volt. A továbbiakban így a templom fűtését nem lehetséges 
villanykályhákkal megoldani, át kell térnünk más fűtési rendszer-
re. 

KÉRÉS
Nehéz helyzetünkben kérjük a kedves hívek évi anyagi támoga-
tását (évi egyházi adó)és fűtési támogatási adományaikat, ezúton 
tisztelett el kérjük minden nagykállói lakos segítségét.
Adomány átadható szokásos módon, vagy az alábbi számlaszá-
mon:
11744120-20011215 OTP Nagykálló
Megértésüket és segítségüket köszönjük. 
                Ez év október 13-án virradóra betörés volt templomunk-
ban. 1 hónapon belül ezt követően a kállósemjéni és a birisi görög 
katolikus templomba is hasonló módszerrel törtek be ismeretle-
nek. 3 misézőkelyhet tulajdonított ak el. A nyomozás még tart. A 
lopási kár többszázezer forint, a rongálással együtt . Kérjük az el-
követőket, hozzák  vissza! Isten bocsásson meg nekik!
 
Vitai László
róm.kat apát-plebános



APRÓ 8.
APRÓHIRDETÉS

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

3 szobás összkomfortos lakás 
pincével, cserépkályhás, 
gázfűtéses, kertt el eladó
Érdeklődni: 30/232-8227

Nagykállóban 2 és fél szobás 
családi ház eladó gáz és 
vegyes tüzeléssel.
Érdeklődni: 42/263-489

Nagykállóban 3 szoba 
összkomfortos ház 
melléképületekkel eladó
Érdeklődni: 20/490-7630

Nagykálló, Somogyi B. 2. 
családi ház eladó
Érdeklődni: 42/263-586

Nagykálló, Mártírok 1. 
szám alatt i kétfajta tüzelésű 
3 szoba összkomfort ipari 
árammal ellátott , műanyag 
nyílászárókkal felszerelt ház 
eladó
Érdeklődni: 42/263-819

Nagykállóban 2 + fél szobás, 
kett ős fűtőrendszerű, 
összkomfortos lakás eladó.
Érd.: 20/ 381-6389

Nagykálló központjában 
51 m2-es 2 szobás, 
amerikai típusú konyhával 
és mediterrán jellegű 
fürdőszobával rendelkező 
lakás eladó
Telefon: 0620/4409135

MUNKÁT KERES
Biztonsági őr munkát 
Nagykállóban és környékén 
vállalok
Érdeklődni: 30/534-3345

Pianínók, zongorák javítását, 
hangolását vállalom. Felújítást 
igénylőt veszek.
Érdeklődni: 30/522-9064

Bármilyen munkát elvállalok
Érdeklődni: 30/534-3345

39 éves férfi  alkalmi munkát 
keres B és C jogosítvánnyal 
Nagykálló és környékén.
Érdeklődni: 20/804-0073

EGYÉB
Üst üstházzal együtt ,  100 
literes prés, szekrénysorok, 3 
db-os konyhaszekrény, étke-
zősarok, TV eladó
Érdeklődni: 30/232-8227

Platós Mercedes, 3000-es 
diesel friss műszakival (2év), 
jó állapotban sürgősen eladó 
560.000 Ft
Érdeklődni: 70/774-7349

Német nyelvből korrepetá-
lást, érett ségire és nyelvvizs-
gára felkészítést vállalok. 
Rengeteg érdekes feladatt al 
segítek, hogy a néha oly 
nehéznek tűnő nyelvtani és 
kommunikációs feladatok is 
érthetővé és megoldhatóvá 
váljanak.
Tel:20/338-1146

Napraforgó szelelő eladó.
Érd.: 30/249-2657

120 literes benzines fémhor-
dó műanyag betétt el, 400-as 
körfűrész gyaluval, Trabant 
gumi felnivel, Trabant generá-
tor, önindító, öntvény kipufo-
gótorok 2 ütemű eladó
Érdeklődni: 30/252-8725

500 literes hűtőláda, 1 db 
hűtőszekrény, 1 db röka-
mié, fotelek, székek, táska 
varrógép
Érdeklődni: 42/263-259

Pálinkafőzés Balkány 
Görénypusztán! Hozza el az 
alapanyagot, és megvárhatja, 
míg megfőzzük pálinkáját. 
Főzetési díj 650 Ft/liter
Érdeklődni: 20/436-9623, 
20/806-1627

Ruha javítást 
vállalok(cipzárcsere,al-
jazás,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

Kalydi utánfutó, 2002 évjára-
tú, friss műszakival, raktér-
hossza 2 méter, raktérszéles-
sége 1,20 m, kitűnő állapotban 
eladó, 160 eFt
Érdeklődni: 70/216-0802

Használt, jó állapotban lévő 
heverőt keresek
Érdeklődni: 30/473-6112

Tappancsos végleges szőr-
telenítőgép (babyliss), 3 db 
utánfutó (műszaki nélkül), 
rajzos német juhász kisku-
tyák, pályacross motor eladók
Érdeklődni: 70/774-7349

Új padlószőnyeg 1,5x3 
(bordó), 1x3 méteres drapp, 
mintás futószőnyeg, madár-
kalitka, új infra masszázs 
lámpa, 37-es használt fekete 
bőr csizma
Érdeklődni: 20/204-8585

Szabadon tartott  puli keverék 
kiskutyák ingyen elvihetők.
Érd.: 40/ 264-623; 
Nagybalkányi út 12. Ratkóéknál

Elhunyt szerett eink:

Péter László 
Juhász Györgyné

Bernáth József
Szulyák Mihályné 

Erdőhegyi Józsefné 

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!

GRATULÁLUNK
a házasságot kötött 

 pároknak

Barta Gergely György
és

Szoboszlai Anikó

Vasárnap is nyitva!
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