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Ismét a harangodi-tározó 
felújításáról

Tél van
Havasak a háztetők, varjak 
keringve kárognak a házak 
felett, emberek csúszkálnak 
a jeges járdán, szürke a kép 
az ablak keretében. Hideg, 
rideg, barátságtalan. Tél van. 
És benne tavasz. Bennem ta-
vasz. Szökkenő szarvassal, 
csivitelő madarakkal, zöl-
dellő fákkal, napsütéssel... 
és egy nyíló virággal. A 
legszebb virággal, ami csak 
létezik a Földön. A legszebb 
érzéssel, ami csak létezik a 
Földön. Veled.

Csitáry-Hock Tamás

FELHÍVÁS
100 éves a  

Nagykálló Városi Sportegyesület
Fennállásának 100 éves évfordulóját ünnepeli a Nagykál-
ló Városi Sportegyesület (NVSE). A jeles eseményről való 
megemlékezés eddig a járványveszély miatt elmaradt, így 
idén több rendezvény – kiállítás, emlékülés, sportesemény 
stb. – kerül megszervezésre. Ezek egyike a március 26-án 
tartandó emlékülés és a sportolók, szurkolók, városlakók 
által, az elmúlt évtizedek során összegyűjtött és az NVSE-
hez köthető érmekből, kupákból, fényképekből és egyéb, 
a nagykállói sportélettel kapcsolatos relikviákból összeállí-
tott kiállítás megnyitója lesz.
Ezúton kérem a Tisztelt Városlakókat, hogy akinek a tu-
lajdonában van olyan fénykép, érem, emléklap stb., amely 
kapcsolódik Nagykálló sportéletéhez, illetve valamelyik 
programon készült, s azt örömmel látná a centenárium alkal-
mából rendezett kiállításon, juttassa el személyesen, vagy 
postai úton a Polgármesteri Hivatalba (4320 Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1.) Amennyiben a dokumentumokat, fo-
tókat postán küldenék, kérem, a pontos elérhetőség – név, 
cím – megadásával tegyék meg 2022. március 1-ig.

Horváth Tibor
polgármester

Az elmúlt két év során több al-
kalommal is írtunk arról, hogy 
hol tart a harangodi-tározó 
felújítása, amely terület a Ma-
gyar Állam tulajdonában és a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (FETIVIZIG) va-
gyonkezelésében van. A 2019 
őszén kezdődött rekonstruk-
ciós munkák Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata bevonása 
nélkül történtek, így továbbra 
is alaptalanok azok a vádak, 
melyeket néhány városlakó 

híresztel, hogy a tározó terü-
letének feltöltése az önkor-
mányzat miatt nem történik 
meg. A meder „feltöltése, 
kizárólag csak a vízgyűjtő 
területén található csatorna-
hálózat által összegyűjtött és 
a Kállai-főfolyás által beve-
zetett vizekből lehetséges, a 
mindenkori hidrometeoroló-
giai helyzet függvényében” 
– kaptuk a tájékoztatást a 
FETIVIZIG szakemberétől.

Folytatás a 3. oldalon!

A gépek már levonultak, a víz pedig még nem érkezett meg a me-
derbe
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Kitüntették

Kultúra és kincs

Jótékony célra gyűjtöttek

Amióta versenye-
ken szerepel, szinte 
letaszíthatatlan a 
dobogóról Szedlár 
Dóra Boglárka. 

A fiatal sportoló évek 
óta 3D íjászatban rangos 
hazai és külföldi verse-
nyeken szerepel - sikere-
sen. Ugyan az elmúlt két 
évben a koronavírus-jár-

vány átrendezte a 
versenynaptára-
kat, a szabadtéri 

sporteseményekre, 
b a j n o k s á g o k r a , 
csak részben volt 
hatással, így Bogi-
nak is volt lehető-
sége további sikeres 
versenyszereplések-
re, s azokon érem-
esőre.

A Magyar Íjász Szövetség ja-
nuár 14-én, Budapesten tartot-
ta Évzáró Bankettjét és az Év 
Íjászai díjátadó ünnepséget, 
amelyre meghívást kapott a 
nagykállói sportoló is. Szedlár 
Dóra Boglárka a rangos ese-
ményről nem csak jó emlé-
kekkel, hanem a Magyar Íjász 
Szövetség - ifi kategóriában 
-  legjobbnak járó díjával tér-
hetett haza.

December 19-én, a negyedik 
adventi gyertyagyújtáson és 
a városi karácsonyi ünnep-
ségen, a korábbi évekhez 
hasonlóan, jótékonysági gyűj-
tést hirdettek városunkban. 

Ezúttal a Kucskár család részé-
re került felajánlásra a bevétel, 
akiknek kálváriája  kilenc év-
vel ezelőtt kezdődött, amikor 
kislányuk, Renáta olyan súlyos 
autóbalesetet szenvedett, hogy 
azóta is éber kómában fekszik 
és családja 24 órás gondos-
kodására szorul. Az évvégi 
rendezvényen a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Tündök Egyesület közreműkö-
désével a kenyérlágos, a forró 

tea és a forralt bor árusításá-
ból befolyt összeget, 346 230 
forintot tudtak átadni a család 
részére, amelyből a Nagykállói 
Fidesz Alapszervezete 71 150 
forintot gyűjtött.

A történelmi egyházak kép-
viselőinek közreműködésével 
zajló adventi gyertyagyújtá-
son és városi karácsonyi mű-
soron több fellépő produk-
cióját láthatta a közönség. 

Elsőként a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola és Gimnázium 4. osztá-
lyos diákjai betlehemest adtak 
elő. Ezt követően Zentai Edit 
és Szécsi Norbert zenés pro-
dukciójával - Dalok a fa alá 
címmel - hangolódhattunk az 
ünnepre. Az Angyali üdvözlet 
című karácsonyi műsort végül 
a Kállai Lakodalmas Egyesü-
let, a Silvatica Zenekar és a 
Rózsafa Citeraegyüttes énekes 
tagjainak közreműködésével - 
Betlehemi égen csillagok című 
- előadása zárta. A Szabadság 
téren felállított sátrakban a ren-
dezvény ideje alatt kézműves 
termékekből kirakodóvásárt 
tartottak helyi alkotók.

XI. Nagykálló Kincsei cím-
mel településünk kézműves 
kultúráját bemutató kiállítást 
tartottak a Ratkó József Városi 
Könyvtárban, amelyen 44 helyi 
alkotó munkáját láthatta a 
közönség két héten át. 

A XI. Nagykálló Kincsei című ki-
állítás alkotóinak névsora:
Blanár Katalin (gyöngyfűzés), 
Csomós Szabolcsné (gyöngyfű-
zés, csuhé), Félegyházi Józsefné 
(vert-varrott csipke), Fogyatékkal 
élők (kreatív alkotások, kifestő, 
Scooby-Doo):, Csorba Mihály, 
Horváth Angéla Vanda,, Marczin 
Anita, Rácz Szilvia, Terdik Já-
nos,, Toldi László, Tóth Adrien, 
Torma József,, Vécsei Zsófia, 
Völgyi Viktória, Franczel János 
(festmény, réztál), Graholy Anett 
(festmény), Gyermánné Pelyvás 

Sára (amigurumi), Hajdu Lász-
lóné (horgolás), Havasi Gergely 
(bőrművesség), Havasiné Marsi 
Zsuzsa (csuhé, hímzés, szövés, 

varrott csipke) ,Hrubóczki Or-
solya (számítógépes grafika), 
Hrubóczkiné Krich Orsolya (fest-
mény), Jámborné Kovács Erika 

(gyöngyfűzés), Keresztúry Sán-
dor (festmény), Kocsisné Tün-
dik Tünde (vert csipke), Kocsis 
Kiara (vert csipke), Nagy Tímea 
(festmény), Oroszné dr. Nagy 
Matild (selyemfestés), Pásztorné 
Tamás Ibolya (vert-varrott csip-
ke, hímzés), Patakiné Szántó Eni-
kő (gobelin), Pécsfalvi Jánosné 
(festmény, grafika), Pécsi Ildikó 
(gyöngyfűzés), Pető Gáborné 
(horgolás), Polák Andrásné (ke-
resztszemes hímzés, horgolás), 
Szabó Gusztáv (faművesség), 
Szabóné Kerezsi Ildikó (hajó-
csipke), Tordai János (fafaragás), 
Tordai Zoltán (kisplasztika), Uri 
Mihály (üveggravírozás), Uri Mi-
hályné (horgolás), Vitál Lászlóné 
(horgolás), Vonza Fanni Adrienn 
(festmény) , Zilahy Sándorné 
(csuhé) 

A jótékonysági vásáron befolyt összeget Horváth Tibor polgármes-
ter és Virágos Sándor ügyvezető adta át Renáta édesanyjának.

Folytatás a 10. oldalon!
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Önkormányzati hírek
Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete múlt 
év végén tartott testületi ülé-
sén elhangzott, több lakossá-
gi megkeresés érkezett azzal 
kapcsolatban, hogy az ingat-
lanokon keletkezett zöldhul-
ladékkal nem tudnak mit kez-
deni, megoldásként ezért az 
égetést választják vagy eseten-
ként a külterületi elhelyezést. 
Korábbi testületi ülésen meg-
fogalmazódott, hogy Nagy-
kálló Város területén házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtésére, 
elszállítására vonatkozóan tá-
jékoztatót kérjenek az Észak-
Alföldi Környezetgazdálko-

dási (ÉAK) Nonprofit Kft.-től, 
mint közszolgáltatótól. 
A szolgáltató válaszul közölte, 
hogy az ÉAK Nonprofit Kft. 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Települési Szilárdhul-
ladék-gazdálkodási Társulás 
által átruházott hatáskörben 
látja el a hulladékgazdálkodá-
si szolgáltatást, a társulással 
kötött szerződés alapján 2021 
júniusától a közszolgáltatás 
bővítése miniszteri engedély-
köteles, amely olyan kötele-
zettségvállalásként jelentkez-
ne, melyet az ÉAK Nonprofit 
Kft. nem vállalhat el. Így egy-
előre nem tudnak eleget tenni 

az önkormányzat és a lakosság 
kérésének. Elhangzott, hogy 
a városban mindenki kapott 
komposztáló edényt, amibe 
elhelyezheti a zöldhulladékot, 
amennyiben valakinek olyan 
nagymennyiségű hulladéka 
keletkezne, beviheti a nyíregy-
házi hulladékudvarra, ahol in-
gyen átveszik.
Múlt év végén megjelent, 
hogy Európai Uniós támoga-
tásból több mint 650 millió fo-
rint érkezik térségünkbe, ami-
ből Nagykálló 155 000 000 
forintot kap a ravatalozó fel-
újítására, a temető fejlesztésé-
re. A testületi ülésen Horváth 

Tibor polgármester beszámolt 
arról, hogy a támogatási ösz-
szeget a ravatalozó épületének 
rekonstrukciójára fordítanák, 
ami érintené a vizesblokk fel-
újítását, a látogatók részére 
mosdó, a szertartásvezetőknek 
pedig öltöző kialakítását, to-
vábbá a sírkertben lévő útháló-
zat fejlesztését, térkövezését, 
kerítés befejezését. Elmondta: 
a kormánydöntésben szere-
pel az is, hogy a pályázatból 
megépülne a Kállay Miklós 
utca vége, az Árpád utca - 
Mártírok útja csomópontig. A 
projekt várható befejezésének 
időpontja 2022. december 31.

Egyelőre csak csordogál a víz a tározóba

Ismét a harangodi-tározó felújításáról
Folytatás az 1. oldalról!

A Harangodi-tározó rekonst-
rukciója 2021 novemberében 
- utolsó lépésként a tározótér 
helyreállítással érintett részében 
felnövekedett növényzet irtásá-
val - befejeződött. A munkála-
tokhoz a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) biztosította a forrást.
A projekt keretében a harangodi-
tározó természetvédelemmel 
nem érintett szabad vízfelületű 
részének mederkotrása készült 
el 200.000 m3 iszap kitermelé-
sével. A kitermelt iszap a tározó 
környezetében, illetve egy szi-
get kialakításával került elhe-
lyezésre.
Megtörtént az előülepítő ko-
rábban meglévő ágának kotrá-
sa és jelentős mértékű bővítése 
20.000 m3 iszap/föld kiszállítá-
sával. Ezzel a beavatkozással 
az volt a cél, hogy a tározót 
tápláló Kállai-főfolyás szállított 
hordalékának lerakása kisebb 
területen legyen biztosított, 
csökkentve a tározótér újbóli 
iszapterhelését, lassítva a bel-
víztározó feliszapolódásának 
folyamatát, javítva a vízminő-
ségét.
Felújításra került a duzzasztó 
műtárgy és átépítésre került a 
beeresztő műtárgy.
A tározó létesítményeinek meg-

közelítése, valamint a körbejár-
hatóságának lehető legnagyobb 
mértékű biztosítása érdekében 
az északi zárótöltésen 400 m 
hosszban aszfaltburkolat, a 
nyugati töltésen 1100 m hossz-
ban kőszórással stabilizáció és 
keleti, dél-keleti oldalon 2860 
m hosszban új szervízutak ke-
rültek kialakításra.
A tározó megfelelő üzemelte-
tése érdekében megújultak a 
vízrajzi észleléseket szolgáló 
vízmércék, valamit 2 db korsze-
rű távmérő is telepítésre került, 
lehetővé téve a vízszintek auto-
matikus mérését.
A létesítmények fenntartását/
üzemeltetését szolgálva egy új 
raktár és géptároló is megvaló-
sult.

A kivitelezési feladatok sike-
res lezárását követően a tározó 
készen áll a beüzemelésére. 
Feltöltése, kizárólag csak a víz-
gyűjtő területén lévő csatorna-
hálózat által összegyűjtött és a 
Kállai-főfolyás által bevezetett 
vizekből lehetséges, a minden-
kori hidrometeorológiai helyzet 
függvényében.
Jelenleg (2022. január végén) 
még nincs olyan mértékű össze-
gyűjtött és tartósan rendelkezés-
re álló vízmennyiség a tápláló 
vízfolyásba, ami biztonsággal, 
megfelelő időn belül biztosí-
taná a tározó legalább üzemi 
vízszintig történő megtöltését. 
Szükséges lenne az elkövetkező 
néhány hónapban az átlagokat 
meghaladó nagyobb csapadék-

tevékenységekre, melyek folya-
matosan lehetőséget biztosíta-
nának egy tél végi, kora tavaszi 
magasabb csatornavízállásokra 
és nagyobb csatorna vízhoza-
mokra.
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság folyamatosan fi-
gyeli és értékeli az aktuális 
helyzetet annak érdekében, 
hogy a megújult harangodi-
tározó ismét elláthassa a belvíz-
védelmi, öntözővíz szolgáltatá-
si, halászati és a térségben egyre 
inkább fejlődő turisztikai célo-
kat, új lehetőségeket teremtve 
a vízisport kedvelői, a kikap-
csolódni vágyók és a természet 
szerelmesei számára.

Szamos Ferenc
FETIVIZIG
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A 2021-es évben történt
Az elmúlt két év során a koronavírus-járvány okozta gazdasá-
gi válság – ahogy a világon a legtöbb gazdálkodó szervezetet 
– úgy Nagykálló önkormányzatát is érzékenyen érintette, és 
módosította a  költségvetési tervét. Az intézkedések többlet-
feladatokat róttak az önkormányzatra. A mindenkit érintő jár-
ványügyi intézkedés ellenére Nagykálló Városban ezzel együtt 
is több beruházást sikerült megvalósítani, elindítani. Az elmúlt 
évben zajló, sokakat érintő fejlesztéseket gyűjtöttük össze az 
alábbiakban.

Megnyílt az asztalitenisz és a  
súlyemelő klub Nagykállóban

Megtartották az aszta-
litenisz és a súlyemelő 
klub megnyitóját. Az 
egykori Ifitanya és az 
OTP kirendeltség évek 
óta üresen álló épülete 
február első hétvégéjén 
ismét sportolókkal és 
az edzőtermek ünnepé-
lyes átadására érkező 
vendégekkel telt meg. 
Nagykálló Város Ön-
kormányzata öt évre 
térítésmenetesen a két 
szakosztály rendelkezé-
sére bocsátotta az épü-
letet.

Befektető érkezik  
a Nagykállói Ipari Parkba

Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere és a NyírAqua 
Team Kft. tulajdonosai, Fazekasné Bodnár Melinda és Fazekas 
Balázs február 8-án írta alá a két hektárnyi terület megvásárlá-
sáról szóló adásvételi szerződést. A cég beruházásának köszön-
hetően 30 új munkahely jön létre városunkban. Új befektető, 
egy betonelemek gyártó vállalkozás települ a Nagykállói Ipari 
Parkba (NIP). 

Megkezdődött a felújítás
Február elején elkezdődött a Nap Strandon lévő, korábbi sze-
mélyzeti öltözőként funkcionáló épület átalakítása. Ennek so-
rán egy büfével, egy önkiszolgáló üzlettel és a létesítménnyel 
közvetlen kapcsolatban lévő terasszal gazdagodik a terület. 

Tovább zöldült városunk
Az településfásítási programnak köszönhetően harminc fa-
csemetét ültettek el február végén Nagykállóban. A kezdemé-
nyezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fásítás fontosságára, 
ezáltal javuljon a települések levegőminősége és bővüljenek a 
zöldterületek.

Folytatódik a járda- és kerékpárút  
építési program

Március végén elkezdődött a kerékpárút építés a város északi 
részén, Napkor irányába, emellett új gyalogút is készül a Kos-
suth úton, illetve jelentős járda- és bicikliút szakasz újul meg 
Kiskállóban. A projekt részeként felújításra kerül a Bátori út 
(Nap Strand irányából) és az Arany J. út (Harangod bejárata) 
közötti teljes kerékpárút.

Kizöldült  
a park

Gyalogút épült 
a Korányi F. út 
mentén, majd 
új zöldfelülettel 
gazdagodott a te-
rület, s ezzel vá-
rosunk is.
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Megkezdődött a bölcsőde építése
Áprilisban elkezdődött az új bölcsőde építése városunkban. Az 
alapozási munkálatok után már a beruházás látványos része 
következik, amikor felhúzzák a falakat. Nagykálló Város Ön-
kormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 354 999 999 forint 
támogatást nyert „A jövő bölcsődéje Nagykállóban” című pro-
jekt megvalósítására.

Fejlesztések a strandon
Új járda és strandröplabda pálya, megújult büfé és öltöző, va-
lamint felújított medencék várják majd a látogatókat az idei 
szezonban a Nap Strandon. A meglévő két standröplabda pálya 
mellé újabb két „játékteret” alakítottak ki a strandon.

Benépesül az inkubátorház Nagykállóban
Nagykálló határában mindössze néhány hónap alatt valósult 
meg a modern, közel 1600 négyzetméteres inkubátorház, 
amely két összekapcsolt – raktár, műhelyek és iroda – épület-
részből áll. Az inkubációs épület alkalmas termelő, kereskedel-
mi és szolgáltató, illetve logisztikai tevékenységek befogadá-
sára, s egyúttal a járásban a kis- és nagykereskedelmi központ 
szerepét is betölti.

Megújult az iskola
Múlt év nyarán kezdődött a Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületének ener-
getikai korszerűsítése, aminek munkálatai tavasszal fejeződtek 
be.

Újabb betelepülő az Ipari Parkba
A fagyasztott élelmiszerek hazai piacvezető beszállítója, a 
Delforg Kft. vásárolt területet a Nagykállói Ipari Parkban, ahol 
több százmilliós befektetéssel hűtőházat alakítanak ki.

Végéhez közeledik a két éve kezdődött 
harangodi víztározó rekonstrukciója

Nyáron sajtótájékoztatón jelentették be, hogy rövidesen befe-
jeződnek a több mint 800 millió forint értékű felújítási mun-
kálatok a harangodi víztározó területén, a Felső-Tisza vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) szerint.

Megújul az Ínségdomb és környéke
Nyár elején elkezdődött az Ínségdombon álló kilátóépület fel-
újítása. Az újjáépítési munkák befejezése után az önkormány-
zat a domb környezetének rendbetételét is elvégzi.
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Járda épült
Az év nyarán régóta várt beruházás valósult meg a Nagybalkányi 
úton. Az itt lakók és az erre járók örömére megépült a hiányzó, 
térkővel kirakott járdaszakasz.

Elkészült a kerítés
Nagykállóban az önkormányzat tovább folytatta a Korányi út 
mentén a temető kerítésének építését A korábbit a sírkert előtt 
elhaladó bicikliút építésekor bontották el, majd új megépítésé-
be kezdett az önkormányzat, de ez csak részben valósult meg. 
Tavaly nyáron aztán elkészült a hiányzó szakasz is. 

Megnyitott 
Június végén ünnepélyes keretek között megnyílt a Hagyo-
mányőrzők Háza a Bátor út elején. Az épület egyelőre a Kállai 
Lakodalmas Egyesület próbatermeként működik.

36. Téka Népművészeti Tábor
Múlt évben július 24. és augusztus 1. között népesítették be a 
Harangodot a Téka tábor lakói. Nyolc nap tele érzésekkel, kul-
túrával, tánccal, énekkel, élettel… A 36. Téka Népművészeti 
Tábor szervezői ezúttal is arra vállalkoztak, hogy továbbadják 
a múltban gyökerező kulturális örökséget, elődeink kézműves 
hagyományát, zenéjét, táncát a hozzánk érkezőknek.

Gasztroélmény és 
forgatag a Haran-

godon
Szeptember első szombatján 
kilencedik alkalommal tar-
tották meg a lecsófesztivált 
városunkban, ahol a főzőver-
senyt számos, egyéb program 
is tarkította. A gasztronómi-
ai élményprogramon, a IX. 
Nagykállói Lecsófesztiválon, 
több mint harminc bográcsban 
főtt az étel.

Jól halad a kivitelezés
A beruházás keretében egy új, 3 csoportszobás bölcsőde kiala-
kítása valósul meg 36 férőhellyel a Bajcsy-Zsilinszky E. utcá-
ban.

Korcsolyapálya nyílt
Négyévszakos korcsolyapálya nyílt novemberben a Kállai 
Kettős téren, amely speciális, nagy keménységű és sűrűségű 
műanyagból készült és a jégpályához hasonló csúszási, siklási 
élményt nyújt a korcsolyázóknak.

Megépültek
Befejeződött a kerékpárút és jár-
daépítés, valamint felújítás a város 
több pontján. A város északi részén, 
a település közigazgatási határától, a 
Nagykálló-Napkor kerékpárút 1,1 ki-
lométeres szakasza épült meg, továb-
bá a Kossuth úton - a Kisharangodi 
út végétől Napkor irányába – folyta-
tódott a járdaépítés, ahol 934 méter 
hosszan térkővel kirakott gyalogút 
készült. A projekt részeként felújítás-
ra került a kiskállói városrészben a 
járda és kerékpárút a Bátori és Arany 
J. úton 2,2 km hosszan.
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A holokauszt áldozataira emlékeztek
1945. január 27-én szabadult 
fel Auschwitz-Birkenau, a 
legnagyobb és leghírhedtebb 
náci haláltábor, ezért ezt a 
dátumot az ENSZ Közgyű-
lése 2005-ben a holokauszt 
nemzetközi emléknapjává 
nyilvánította. 

A tagállamok ezen a napon 
megemlékeznek a közel hat-
millió, többségében zsidósága 
miatt üldözött és meggyilkolt 
áldozatról. A 20. század nagy 
történelmi tragédiái közül az 
egyik legsúlyosabb a holo-
kauszt, amelynek jelentős szá-
mú magyar áldozata is volt, 
köztük számottevő nagykállói 
ember. Rájuk is emlékeztek ja-
nuár végén, a Nagykállóban tar-
tott gyásznapon.
A „Szól a kakas Hagyományőr-
ző” Alapítvány megemlékezéssel 
egybekötött koszorúzást tartott a 
holokauszt áldozatainak nemzet-
közi emléknapja alkalmából
Minden év január 27. nap-
ja a holokauszt áldozatainak 

nemzetközi emléknapja. Az 
alkalom fontosságára tekintet-
tel a nagykállói „Szól a kakas 
Hagyományőrző” Alapítvány 
úgy döntött, hogy koszorúzási 
hagyományt indít a holocaust 
áldozatainak emlékére, Nagy-
kállóban is. Az alkalomra a régi 
zsidó iskola épületén egy emlék-
táblát helyezett el. Az alapítvány 
kulturális és közösségformáló 
céllal jött létre, a zsidóság val-
lási és kulturális hagyományai-
nak megőrzésére. A kuratórium 
elnöke, Blajer Gábor, a Ma-

gyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége (MAZSIHISZ) he-
lyi megbízottja, aki a nagykállói 
csodarabbi emlékhelyének és 
az újonnan épített zarándokház 
működtetéséért felel.
A koszorúzással egybekötött 
eseményt dr. Simon Miklós or-
szággyűlési képviselő nyitotta 
meg. Megemlékezett a városból 
elhurcolt mintegy 1090 zsidó 
honfitársunkról, akik közül a 
koncentrációs táborok poklát 
megjárva alig 96 fő térhetett 
haza. Simon Miklós zárógon-
dolata volt „emlékezzünk, hogy 
emlékeztessünk”. 
Az alapítvány felkérte a Nyír-
egyházi Hitközség elnökét, 
Färber Györgyöt, hogy az ese-
ménnyel kapcsolatos szemé-
lyes és tragikus történetét ossza 
meg a jelenlévőkkel. A követ-
kező előadó Harsányi Gézáné 
volt, Nagykálló díszpolgára és 
helytörténet-kutatója. Ismer-

tette a zsidóság betelepülését 
Nagykállóba, a városban be-
töltött szerepüket, és azt a kort, 
amelyben a holocaustra sor ke-
rült.
A megemlékezés végén, a zsi-
dóiskola épületén lévő em-
léktáblánál koszorút helyezett 
el dr. Simon Miklós, a térség 
országgyűlési képviselője, a 
Nagykállói Református Egy-
házközség képviseletében dr. 
Vonza András főgondnok és dr. 
Vonza Andrásné, a Nagykállói 
Járási Hivatal vezetője, továbbá 
a „Szól a kakas Hagyományőr-
ző” Alapítvány nevében Blajer 
Gábor és Blajer Anna. 
A holocaust emléknapon a 
Nyíregyházi Hitközség kép-
viseltében jelen voltak Färber 
György hitközség vezető, Ku-
rucz Ákos rabbi-jelölt, felesége 
Teszter Nelli, Gervai Lajos és a 
hitközség nagykállói lakosai.

Blajer Gábor

Főhajtás a nagykállói áldozatok emléke előtt

A tárlók relikviákat rejtenek a nagykállói várról

Az egykori nagykállói vár 
romjain történt régészeti fel-
tárásból származó leletekből 
– puskagolyók, cserépdara-
bok, téglák stb. –, a Szilágyi 
István Emlékház és Helytör-
téneti Gyűjtemény, illetve a 
Jósa András Múzeum várral 
kapcsolatos tárgyaiból ren-
deztek kiállítást január elején 
városunkban. A relikviákat a 
nagykállói vár baráti kör tag-
jai rendezték a tárlókba és a 
falakra. A vártörténeti kiállí-

tás különleges darabja volt az 
a XVI. századból való kály-
hacserép, amelyet az önkor-
mányzat megrendelésére az 
elmúlt évben találtak a régé-
szek, illetve az a két rézmet-
szet, amelyre a várbarátokat 
képviselve, Jónás Sándor egy 
árverésen licitált, a megvásár-
láshoz szükséges pénzösszeg 
előteremtése pedig nagykál-
lói lakosok összefogásának 
és anyagi támogatásának volt 
köszönhető.

Korabeli emlékeink
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Programokban és eseményekben  
gazdag időszak ért véget

Közel félmilliárd forint 
támogatásból megvalósuló, 
több településen, éveken át 
zajló projekt zárását tartot-
ták múlt év végén városunk-
ban. A konzorcium vezetője 
Nagykálló önkormányzata 
volt, a konzorcium tagjai: 
Biri, Bököny, Geszteréd, 
Kisléta, Fábiánháza és 
Vállaj. 

Még 2018 márciusában 
számoltunk be arról, hogy 
Nagykálló önkormányzata 
hat konzorciumi partneré-
vel 493 709 157 forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától. Ebből az 
összegből Nagykálló Városa 
237 374 992 forintot használt 
fel a projekt céljainak meg-
valósítására, Biri 34 528 374, 
Bököny 69 442 549, Gesz-
teréd 42 035 067, Fábián-
háza 37 071 046, Kisléta 
46 982 268, Vállaj 26 274 860 
forint támogatáshoz jutott. 
A pályázat célja: a hátrányos 
helyzetű, mélyszegénységben 
élők felzárkóztatása, a humán 
közszolgáltatásokhoz – példá-
ul: az közoktatáshoz, a közmű-
velődéshez, az egészségügyi 
ellátáshoz - való hozzáférés 
javítása volt. Ezen a terüle-
ten dolgozó szakemberhiány 
felszámolására programo-
kat indítottak, többek között 

tanfolyamokat, továbbkép-
zéseket szerveztek, hogy az 
állampolgárok olyan szakmát 
tanuljanak, amivel helyben, 
vagy a térségben el tudnak 
helyezkedni, ami biztos meg-
élhetést ad számukra. A helyi 
kisközösségek összetartó sze-
repét generációs programok-
kal, családi és egészségnapok-
kal, sportrendezvényekkel, 
ifjúsági klubok létrehozásával 
támogatták. 
-A projekt során számos olyan 
esemény és program valósult 
meg a konzorcium települése-
in, melyekre egyébként nem 
lett volna lehetőség – mondta 
a projektzáró sajtótájékozta-
tón Horváth Tibor Nagykálló 
Város polgármestere, majd a 
négy év során, a hét települé-
sen megvalósított programok 
közül említett néhányat - A 
településeken összesen 200 fő 
hátrányos helyzetű személy 

mentorálása valósult meg, kü-
lönböző eszközök, informati-
kai berendezések beszerzése 
történt meg. Szintén minden 
konzorciumi partnertelepülé-
sen egészségnapok, baba-ma-
ma, ifjúsági- és családi klubok 
szervezése zajlott. Ezen kívül 
voltak települések – például 
Bököny, Nagykálló -, ahol 
hagyományőrző tábort, szü-
reti felvonulást, lovas ügyes-
ségi napokat és közösségi 
programokat szerveztek. Az 
egészségmegőrzést célozták 
az egészség- és sportnapok, a 
felvilágosító előadások, illet-
ve az ingyenes úszásoktatás 
(Nagykállóban és Bököny-
ben). Nagykállóban emellett 
logopédiai és gyógypedagó-
giai fejlesztőszobák kiala-
kítása, kerékpárbeszerzés 
valósult meg, illetve tisztító-
szer-csomag kiosztása történt 
a lakosság részére. Geszteré-

den nyári gyermektábort szer-
veztek, tanulmányi ösztöndíj 
programot indítottak. Fábi-
ánházán, Kislétán, Vállajon 
tánchetet, kézműves foglal-
kozásokat tartottak, míg Bi-
riben művész és szabó-varró 
klubot. Összességében tehát 
elmondható, hogy a generáci-
ós programok és események 
összehozták a települések ap-
raját és nagyját, ezzel is erő-
sítve a helyi kisközösségek 
összetartó erejét – tette hozzá 
zárógondolatként Horváth Ti-
bor polgármester.
A sajtótájékoztatón dr. Simon 
Miklós, a térség országgyűlé-
si képviselője elmondta: „az 
elmúlt időszakban mintegy 
8-10 milliárd forint érkezett a 
térségbe, különböző projektek 
keretében, amelyek rengeteg le-
hetőséget adtak a választókerü-
letnek, a járás önkormányzatai-
nak, közösségeinek. A jövőben 
azonban az új Széchenyi Terv 
Pluszprogramban a gazdaság-
fejlesztés kerül középpontba, 
tehát a szociális projektekre 
kevesebb jut, s ennek hiányát – 
szerintem – megfogjuk érezni” 
– tette hozzá a politikus. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma 493 709 157 
forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette a 
konzorciumi megállapodást 
kötött Nagykálló, Biri, Bö-
köny, Geszteréd, Fábiánháza, 
Kisléta és Vállaj települése-
ket az EFOP-1.5.3-16-2017-
00041 azonosítószámú „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” 
elnevezésű projekt keretében.

A sajtótájékoztatón dr. Simon Miklós, dr. Vonza Andrásné és Hor-
váth Tibor

Tisztasági csomagokat is osz-
tottak a EFOP pogramnak kö-
szönhetően

Az egészségnapokat is a projekt keretében szervezték meg Nagy-
kállóban
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Múlt év decemberében 
ünnepváró, adventi kon-
certre várták a zeneked-
velő közönséget a Rózsafa 
Citeraegyeüttes tagjai a 
református templomba. 

 A Nagykállói Hírmondó előző 
számában írtunk arról, hogy kü-
lönösen eredményes volt a 2021-
es esztendő a citeraegyüttes 
számára. Egyik fesztiválról a 
másikra mentek, ahol egyik dí-
jat a másik után szerezték. Nem 

véletlenül. A fiatal tagokból álló 
zenekar – Rózsa Zoltán veze-
tésével – igen jelentős pozíciót 
vívott, illetve érdemelt ki magá-
nak a zenei palettán. Ezúttal ün-
nepváró koncertjükkel nyújtot-
tak igényes esztétikai élményt 
a közönségnek - énekkel, vers-
sel, zenéléssel. Az eseményhez 
jótékonysági cél is társult, az 
együttes ugyanis a koncert tel-
jes bevételét, 103 500 forintot, 
Tóth Nándikának és családjának 
ajánlotta fel.

A közönségnek csodálatos zenei élményt szereztek, miközben a 
Tóth családnak segítettek

Jónak lenni…

Kultúra és kincs
Folytatás a 2. oldalról

„Az alkotásnak, mely egy bi-
zonyos benső küzdelem foly-
tán létesült, van egy határozat-
lan bája, mint a gyümölcsnek 
a hamva, frissessége. Közvet-
len a lélekhez szól, mert a lé-
lek benső alkotása.” A szemet 
gyönyörködtették, de a lelket 
érintették azok az alkotások 
is, amelyek a XI. Nagykálló 
Kincsei címmel nyílt kiállítá-
son napjaink kézműves kultú-
ráját mutatták be, s melynek 
megnyitóját idén is a magyar 
kultúra napja alkalmából szer-
vezett ünnepségen tartották.
A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én 
annak emlékére, hogy a kéz-
irat tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 199 évvel ezelőtt ezen 
a napon tisztázta le Szatmár-
csekén a Himnusz kéziratát. 
A Himnusz mindig is többet 
jelentett, mint más népeknek, 
mert ebben a költővel együtt 
mi egész magyar nemzetün-
kért könyörgünk Istenhez. 

A nagykállói kultúra napi 
megemlékezés már évek óta 
összekapcsolódik a Nagykál-
ló kincsei című kiállítással, 
melyet szimbolikus jelentősé-
gűnek is tekinthetünk. Annak 
idején, pontosan 13 évvel ez-
előtt a Nagykállói Népmű-
vészeti Egyesület és a Nagy-
kállói Közhasznú Nonprofit 
Kft. felhívást tett közzé, hogy 
a nagykállói alkotók, tegyék 
közszemlére, mutassák be a 
nagyközönség előtt is munká-
ikat, kincseiket. 
-A magyar kultúra napján 
Nagykálló kultúrájának napját 
is ünnepeljük, mert láthatjuk, 
hogy a tárgyalkotó kultúrán 
belül, milyen széles skálán 
mozog azt itt bemutatásra 
kerülő munkák összessége – 
mondta Félegyházi Józsefné, 
a kiállítás szervezője - Alkot-
ni öröm, s ebben a feszültsé-
gekkel teli világban, erre nagy 
szükségünk van. Az alkotás 
megállít, megnyugtat, pozitív, 
gyógyító hatással van ránk. 

Az eseményen ezt követő-
en Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere mondott 
köszöntőt, melyben kiemelte: 
büszkeséggel tölti el, hogy 
ilyen sok alkotó van város-
unkban, akik egyen-egyen-
ként is kincset jelentenek, s 
öregbítik Nagykálló hírnevét.
Mindezek után Oroszné dr. 
Nagy Matild képviselőasz-
szony megnyitotta a 11-ik 
Nagykálló Kincsei tárlatot. 
-Az idei évben 44 alkotó - köz-
tük 15 új - kézműves mutatko-
zott be a nagyközönség előtt, 
akik 15 szakágban, 323 mun-
kát hoztak a nagyközönség elé 
– mondta, majd kiemelte, hogy 
a mostani kiállításon a hagyo-
mányos technikával készült, 
népi alkotások is jelen vannak, 
amelyek a kor igényeinek, 
elvárásainak is megfelelnek, 
mert ezek használati tárgya-
kat, hordható darabok, ezáltal 
a hagyomány a mindennapok 
részévé válik – mondta Orosz-
né dr. Nagy Matild. Beszé-

dében hangsúlyozta, hogy a 
2022-es esztendő bővelkedik 
magyar kulturális évfordulók-
ban és az ezekhez kapcsolódó 
eseményekben, amelyek közül 
hármat emelt ki.
-A magyar kultúra napján in-
dul a Tamási Áron Emlékév, 
az író 125-ik születésnapja 
előtt tisztelegve, a 175 éve 
született Mikszáth Kálmánra 
is emlékezünk idén, illetve a 
2022-2023-as éveket átöleli a 
Petőfi Emlékév, a költő szüle-
tésének 200-ik évfordulójára 
visszatekintve. Városunkban 
is különböző rendezvények-
kel, író-olvasó találkozókkal 
szeretnénk kapcsolódni az 
emlékév eseményeihez – so-
rolta Oroszné dr. Nagy Matild 
képviselőasszony, majd a ma-
gyar  kultúra napjához kapcso-
lódóan Tamási Áronnak – a 
magyar nyelvről szóló - gon-
dolatát idézte: „A különböző 
nyelvek melegéből keltek ki a 
különböző népek, melyeket az 
atyafiság és az együttes érdek 
alapján a közös szó szervezett 
nemzetekké…
A magyarságot is az atyafiság 
és az együttes érdek alapján a 
sors verte egybe… Mint jelké-
pes hatalom, a magyar szó ne-
künk a legnagyobb ereklye.”
A ünnepséget - Rózsa Zol-
tán vezetésével - a Rózsafa 
Citeraegyüttes műsora tette 
pompásabbá.
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A kéttanos Korányi már évtizedek 
óta sikeres német nyelvvizsgahely
A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általá-
nos Iskola, Gimnázium 
és Kollégium két végzős 
tanulója - Ivánka Dorina és 
Kádár Anna Zsófia - lehe-
tőséget kapott arra, hogy 
Antje Heinicke-vel, a DSD 
nyelvvizsga magyarországi 
koordinátorával beszélgessen, 
aki jelenleg Budapesten él.

Milyennek találja Magyaror-
szágot és az itteni életet?
Egy kelet-német tartományból 
származom, így a gyerekkori 
nyaralások alkalmával megis-
merhettem a magyar hagyomá-
nyokat, ekkor szerettem meg 
ezt az országot. Budapest is na-
gyon tetszik, mivel egy nyüzs-
gő nagyváros, rengeteg lehető-
séggel. Mindenki, akivel csak 
találkoztam, nagyon kedves és 
nyitott volt.

Tudjuk, hogy a mi gimná-
ziumunk különleges, mivel 
a régiónkban csak itt lehet 
DSD-nyelvvizsgát tenni. 
Hány iskola van még Ma-
gyarországon, ahol ez a 
típusú vizsga elérhető?
Magyarországon 42 iskolának 
van kifejezetten DSD-vizsgára 
felkészítő programja, ezen 
felül 3 külföldi intézményben 
lehet ugyanígy DSD II típusú 
nyelvvizsgát tenni, de tovább-
ra is keresünk új iskolákat. Ez 

egyébként Magyarországon 
igen jelentős program, hiszen 
minden évben 900-1000 tanuló 
teszi le a DSD-vizsgát.

Kiknek ajánlja leginkább ezt 
a vizsgát?
Elsősorban azoknak javaslom, 
akik német vagy osztrák egyete-
met tűztek ki célul, de azoknak 
is, akik munkába álláskor rugal-
masak szeretnének lenni.
Az európai irányelv szerint 
mindenkinek legalább egy ide-
gen nyelvet kellene beszélnie.
Természetesen az angol áll az 
idegen nyelvek tekintetében az 
első helyen, viszont a német 
segíthet a pályaválasztásban. 
Németországon kívül is nagyon 
sok német nyelvű cég van, pél-
dául Ausztriában vagy Svájc-
ban. 

Összességében tehát ez 
a nyelvvizsga egy min-
denki számára megfelelő 
lehetőség. Mi éppen pá-
lyaválasztás előtt állunk és 
szeretnénk ígéretes munka-
vállalókká válni a mun-
kaerőpiacon. Mit gondol, 
milyen nyelvtudási szintről 
ad tanúbizonyságot a DSD a 
munkáltatók számára?
Nyelvvizsgát más nyelvvizs-
gaintézményben is lehet tenni, 
vagy önállóan felkészülhe-
tünk, illetve kurzusokat is el-
végezhetünk. A DSD-vizsgára 
való célzott felkészülés 
azonban magában foglal egy 
rendszerezett előmenetelt az 
oktatásban és fontos munka-
folyamatok megismerését. Ez 
teszi igazán versenyképessé 
ezt a vizsgát, mivel nemcsak 
a nyelvi készségetekről kap-
tok egy bizonyítványt, hanem 
az iskolában egy adott tanterv 
szerint módszereket és straté-
giákat is elsajátítotok, amelyek 
később a szakmai tevékenysé-
gekben is hasznosak lehetnek.

Milyen kompetenciáknak 
kell megfelelnünk, hogy 
sikeres legyen a DSD- vizs-
gánk?
Először is rendelkeznetek kell 
bizonyos nyelvi készségek-
kel, mint az olvasott és hallott 
szövegek értése. Az írásbeli 
vizsgának a harmadik része 

pedig az írásbeli kommuni-
kációs képességeiteket méri, 
tehát azt, hogy képesek vagy-
tok összefüggő szövegeket 
alkotni. A szóbeli vizsgán a 
beszédképességeteket kell bi-
zonyítani. Különlegessége en-
nek a vizsgának, hogy rávezet 
benneteket arra, hogy problé-
mákat vessetek fel, érveljetek 
és képviselni tudjátok a saját 
véleményeteket.

Mennyire rugalmas a vizsga 
a digitalizálás terén? Nem 
tudjuk pontosan, hogy 
milyen körülmények között 
fogunk a pandémia alatt 
vizsgázni.
Ami az írásbeli vizsgát illeti, 
nehéz lenne mindent digitali-
zálni, mivel egyazon időpont-
ban vizsgázik az összes diák, 
aki az északi félgömb országa-
iban ebben a programban részt 
vesz. Viszont volt már rá példa, 
hogy a szóbeli vizsgát éppen a 
járvány miatt videókonferencia  
alkalmazásával valósítottuk 
meg. Ehhez egészen biztosan 
szükségünk lesz egy kis időre, 
de nyitottak vagyunk rá. Eddig 
is sokat dolgoztunk ilyen mó-
don a tanárkollégákkal és fel-
készülünk arra is, hogy adott 
esetben digitálisan valósítsuk 
meg a szóbeli vizsgát – nyitot-
tak vagyunk rá.

Ivánka Dorina és  
Kádár Anna Zsófia

Antje Heinicke

Győrfi Gergő:
Megkultúrált búzavirág

Beszáradt, szétfolyt tinta az asztalon,
porbaszikkadt, rozsdafolytott toll a par-
lagon,
forralt, kopasztott baromfik a pamlagon,
folttá nemesített tisztafény a vaklapon,
a semmi a minden, a semmi az ék,
a semmi a lehető legtöbb, a semmi a lét.
Alig van már eredeti, ősi, tiszta,
természetes és érintetlen,

csak az erőszakkal kultúrábafaragott bú-
zavirágok,
miknek rossz, kín, vagy a vég a nemesítés,
ebben az országban talán
sose fénylett még ennyire,
de a neonreklámszerűen vakító mestersé-
ges, transzparenscsiholt
csillogtatás sminkje alatt
talán sose volt korábban még
ennyire matt, tompa, velejét vesztett,
félretekert és kifacsart.
De elszórtam még virít a búzavirág,
és a búzavirágoázisban madárdal,

méhdöngicsélés élteti a létet,
minden tisztelet, hála érte
és köszönet nekik,
kik természetes mezeiben ápolják.
Mert még van, és haggyátok lenni,
őrizzétek meg nemesítettlenül nemes
lélekfenyesítő ősi szépségében
a hagyományosan tiszta búzavirágmező-
ket!
Terjedjetek, az örökkéig virágozzatok
óh ti eredetiségetekben, érintetlenül ne-
mes
búzavirágmezők, búzavirágoázisok!
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Milyenek is a kállói népdalok? - 4. rész

A Ratkó József Városi Könyvtár februári könyvajánlója

Gyermek- és ifjúsági irodalom
Bogyó és Babóca : mesék a pöttyös házból / 
Bartos Erika 
Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes
Frakk és a foci / Bálint Ágnes
Lúzer rádió, Budapest! : Béla-irtó hadművelet / 
Böszörményi Gyula
Tündér a vonaton / Bálint Ágnes

Felnőtt szépirodalom
Akik poggyász nélkül utaznak / Budai Lotti
Amiről hallgatunk, az nem fáj / Kerry Fisher
Átkozottak / R. Kelényi Angelika
Az Anna-bál szerelmesei / Fábián Janka
Cassandra meghódítása / Lisa Kleypas
A Chanel nővérek / Judithe Little
Az elveszett nővér / Dinah Jefferies

Fogy a levegő / Lisa Gray
Gyerekjáték / Danielle Steel
The hardest fall / Ella Maise
A hazugság, ami utolér / Kerry Fisher
Holnap / Guillaume Musso
A kókusztorta-véletlen / Amy E. Reichert

Vannak munkához kötődő tar-
talmú dalok: Vessél nekem 
ágyat falevélből Sokat arattam 
a nyáron; ennek variánsa a Jaj 
de sokat arattam a nyáron; Ker-
tem alatt rakják az asztagot; 
kertem alatt faragnak az ácsok; 
Meghalt a juhász; A gúnárom 
fekete; Szomszéd asszony ka-
kasa; Azért hogy az ingem ron-
gyos; Lóra csikós, lóra; Fűzfa 
malomba; Kovács pengeti a va-
sat; Három hordó borom van; 
Kender, kender.
Megjelennek a dalok szöve-
gében a falusi élet viszonyai: 
irigység, megszólás: Sok az 
irigy a faluba; Nem bánom, 
csak hadd hajtsák a szót.
Az egyik legerősebb érzelem 
a szabadságvágy. Tudjuk, a 
XVII. században Kálló első 
vezetőjének, hadnagyának 
ítélkezési joga volt, és itt mű-
ködött 1749-től a vármegye 
börtöne. A szabadulás vágya 
ihlette a következő népdalokat: 
Leszállott a páva; Rab vagyok, 
rab vagyok; Szállj el fecske 
madár…
A vár katonáit a katonai fegye-
lem kötötte, s tartotta távol a 
kedvesüktől. A szerelmes vá-
gyakozást megéneklő dalok a 
népdalirodalmunk gyöngysze-
mei: Szól a kakas már; Felülről 
fúj az őszi szél; Cserebogár, 
sárga cserebogár. Ez utóbbi ke-
véssé ismert második, harma-
dik versszakának szövege:
„Nem kérdem én Tőled Te kis 
bogár, Derűl-e még életemre 
több nyár?
Úgy is hév nyár emészti keble-
met, Miolta Rózsám bírja szí-
vemet”
És a harmadik versszak:
„Te a virágok szín mézét szí-

vod, De mindenütt veled halad 
párod;
Én meg bokrot ligetet felverek, 
Nincsen rózsa, üres minden be-
rek!”
Ehhez a kedves cserebogár nó-
tához fűződik egy régi kállói 
anekdota, amely az 1800-as 
évek elején  játszódik. Akkor, 
amikor Nagykálló már megye-
székhely volt. A mai Petőfi, ré-
gen Kis utcán lakott - az óvoda 
helyén lévő kúriában (ami az 
1950-es években Borsy István 
doktor úr lakása és rendelője, s 
amit 1989-ben bontottak le) a 
nyírábrányban birtokos Eördögh 
család. Legalább is a megyegyű-
lések idején. Az anekdota szerint 
náluk vendégeskedett Lavotta 
János, a „bájoló hegedűs”, a ma-
gyar „Orpheus”, aki itt ismerte 
meg a Cserebogár című nótát. 
Tőle hallotta Déryné, aki a maga 
művészetét és kora verbunkos 
stílusát sok-sok hajlítással az 
Alföldön ismertté tette. Így ju-
tunk el a kállói Kis utcából Pe-
tőfi Sándor dajkájához, aki ezzel 
a dallal altatta a későbbi költőt, 
amint azt a Szülőföldemen című 
versében megírta.
 A szerelem nem mindig csu-
pa lángolás, csupa boldogság. 
Hozzátársul a féltés, a civa-
kodás, az évődés is. Az ilyen 
népdalaink többnyire párbeszé-
desek. Legismertebb a Kállai 
kettős első dala, a Felülről fúj, 
amelyben 11 versszakon át tart 
a veszekedés, odamondás. 
A Járok egyedül párválasztós 
játék. A játékot vezető „Ko-
mám asszony” rámutat valaki-
re, fiúnak lányra, lánynak fiúra, 
s az szíve szerint kiénekli, hogy 
„Nem kell nekem ez”, vagy „Ez 
kell nekem ez!”

A Dóra, dóra, dóra szintén mi-
nősít: „Nem vagy legény, nem 
vagy! Nem mersz tüllem kér-
ni!” - mármint csókot!
Az Azt hallottam rózsám, hogy 
el akarsz hagyni! kezdetű dal-
ban már-már szakításig feszül 
az ellentét. Harag szól belőle, 
megbántottság. De remény is: 
„Házad előtt mindaddig szo-
morúan járok, míg két piros or-
cád rendre nem csókolhatom!” 
- énekli a fiú, mire a lány oda-
kiabál: „Rendre, bizony a püs-
pökfalatodat!” Már-már durva, 
mégsem vulgáris! – Csak azért 
is mást választok este a fonó-
ba! - replikázik a lány, majd 
engedékenyebben behívja a fiút 
„Gyere be, gyere be” és hoz-
záteszi: „Üssön meg a szösz-
mennykő!”
(Mert ha megüt a mennykő, a 
villám, az halálos is lehet, de a 
szösz puha gombóc!)
Benne van a nagykállói népdal-
okban a humor, a játékosság is. 
Vágó Sándor 78 éves férfi éne-
kelte Kodály Zoltánnak (1928 
júliusában) a Három hordó bo-
rom van kezdetű három vers-
szakos népdalt 
Három hordó borom van,
Három kupa látod-i?  
Mind a három csapon van,                        
megiszom, bánod-i?
Olyan édes, mint a méz,
Hogy ne bánnám idesem,
Ki-kit szeret arra néz!”
Mi hír Veled keresem!
Romhá, paku tod-i lá
Hágem szomi nod-i bá?
Gyoh-ne nám -bá de se mi?
Hir-mi led-ve ve-ked-mes!
A kézzel írt kottalapon meg-
jegyzés van: a közlő nem tudja 
milyen nyelven van. Csak ének-
lés közben derült ki: a szótagok 

megfordításával, betűcserével 
visszakapjuk a második vers-
szakot!
A nagykállói dalok zenei anya-
gáról: a lejegyzett dalok nagy 
része négy rövid, tíznél ke-
vesebb szótagú sorból áll; a 
harmadik sor gyakran bővül. 
Dallamvonaluk ereszkedő, azaz 
a sorok a kezdő hangnál mé-
lyebben fejeződnek be. Hang-
készletük pentaton, ritkábban 
hétfokú; olykor szi-vel. Tehát 
zömében régi stílusúak Elő-
adásmódjuk szabad, beszéd-
szerű, parlando. Kevés bennük 
a hajlítás, inkább glisando, a 
hang természetes megcsúszá-
sa díszíti a dallamot.  Ezek a 
dalok feltehetően ott születtek 
a nagykállói vár sáncai alatt. 
Természetesen van a gyűjtött 
nagykállói anyagban a XIX. 
században született új stílusú 
népdal is. Ezek hosszú sorokból 
állnak, dallamvonaluk kupolás, 
hétfokúak és feszes tempóval 
éneklik őket.  Megjegyzem, a 
Kállai kettős dallamainál jól 
megfigyelhetően visszahat a 
feldolgozás dallama a mi ének-
lési módunkra. Kodály Zoltán 
professzionális előadó appará-
tus, énekkar, zenekar számára 
írta a Kállai kettősét, azonban 
a sokszor hallott, művészien 
kidolgozott dallamok vissza-
hatnak a lokális éneklési módra 
is. A Felülről fúj-t eredeti szép-
ségében hallhatjuk a Zenetudo-
mányi Intézettől kapott CD-n 
Boros Ferencné, Páll Piroska és 
Szabó Sándor előadásában. 
A cikksorozat végén köszönöm 
az olvasók kitartó érdeklődését. 
Remélem a kállói népdalok is-
merete erősíti helyi önbecsülé-
sünket! Harsányi Gézáné
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Ingyenes a  
házhozszállítás

Hatvanéves 
online találkozó

A P R Ó H I R D E T É S E K

Micsoda világ! Ma már szinte 
nincs leletetlen, ha akar az 
ember valamit.

Valahogy így vagyok ezzel én 
is. Bár a koromnál fogva a „ha-
táraim” kissé szűkebbek, de azt 
vallom: ha akarja valaki, min-
denre talál megoldást. Íme, az én 
történetem: az ünnep közeledté-
vel nagyon sok minden eszébe 
jut az embernek. Mi a 4. a-sok 
(az osztályfőnökünk Balatoni 
István tanár úr volt) 1961-ben 
huszonketten végeztünk a nyír-
egyházi Kossuth Lajos Gimnázi-
umban.
Próbálkoztunk így is, úgy is, de 
nem jött össze a várva várt osz-
tálytalálkozó. Ennek legfőbb okát 
a vírus jelentette, de közrejátszott 
betegség, a nagy távolságok, szó-
val egyre húzódott az összejöve-
tel megszervezése. 
Amikor 48 év után először talál-
koztunk, annyira jó volt együtt 
lenni, hogy azt mondtuk, amíg 
csak élünk, megünnepeljük a 
kerek évfordulókat. Végül kiöt-
löttem, mint a korábbi találkozók 
főszervezője, hogy nincs tovább, 
meg kell oldani az együttlétet! Ha 
nincs más mód, legalább virtuá-
lisan. Bár egész évben tartjuk a 

kapcsolatot telefonon, ez legyen 
más.  December 26-át határoztuk 
meg időpontnak, aznap minden-
ki megemeli poharát, s annyit 
mond: „Találkozásunkra!”
A fiúk – sajnos már 12-en örökre 
itt hagytak bennünket – és a még 
élő Szabolcsi László tanár úr na-
gyon örültek a felvetésemnek. 
Természetesen emellett felhívtuk 
egymást, beszélgettünk. Felele-
venítettük a régi emlékeket, elő-
vettem a régi „kossuthos” sapkát, 
amit mai napig féltve őrzök. 
Szóba került sok minden, az is, 
hogy milyen remek osztályunk 
volt. Mindenki „ember lett”, de 
nem akármilyen. Van köztünk, 
aki katonai ezredesként, neves fő-
orvosként, állatorvosként, tanács-
elnökként, járási, minisztériumi 
vezetőként, gyárigazgatóként, 
neves autószerelőként dolgozott. 
A 48. évi találkozásunkon derült 
ki, hogy az egyik tanulótársunk 
a Honvédelmi Minisztériumban 
megtervezte a fegyvert, a másik 
Egerben legyártotta, s addig nem 
is tudtak róla. Sokan, nyugdíjas-
ként is aktívak vagyunk.
Most újra megfogadtuk, ha nem 
jön közbe semmi, 2022-ben újra 
találkozunk, ha nem másként, 
virtuálisan! Buczkó István

Ü Z L E T  K I A D Ó
Nagyálló, Szabadságharcos 
úton (az óvodával szemben) 
üzlethelyiség kiadó. Telefon:  
+36 30 349 7653

E L A D Á S - V É T E L
Eladó 100x197-es bejárati, üve-
ges fa ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 
Ft. Telefon: +36 20 242 4566
Eladó négyváltós tangóharmo-
nika, kijátszott alaphegedű, fa-
lemezű dobgitár, versenysakk, 
önjáró benzines fűnyíró.  Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó 2 db tok nélküli, hőszigetelt 
ablakszárny 135x80-as (12 000 
Ft), egyszárnyas 153x66-os mére-
tű (9 000 Ft), 180x150-es faablak 
(8 000 Ft), irhakabátok - női 164-
es, férfi 176-os méretű - (8 000 Ft/
db). Telefon: (42) 264 294
Eladó 2 állású hintaállvány  
(5 000 Ft), talicska (8 000 Ft), 
gázperzselő (1500 Ft), 1” me-
netmetsző (1500 Ft), gáznyomás 
szabályozó (1200 Ft), kézi kuko-
ricamorzsoló (ládával 1500 Ft), 6 
db almásláda (4 000 Ft).  Telefon: 
(42) 264 294
Eladó gázpalack, háztartási fagy-
laltgép, aranyozott evőeszköz 
készlet tartóval (dobozában), ak-
kus permetező (akku nélkül). Te-
lefon: +36 20 253 8170

Nagyméretű íróasztal, helyhiány 
miatt olcsón eladó. Irányár: 3 000 
Ft. Telefon: +36 30 205 9251
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos 
szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő mol-
nár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Eladó fa állófogas, különbö-
ző használt kéziszerszámok, 
50 m slag (felemás) sima és 
vászonbetétes, önjáró, nagy-
teljesítményű fűnyíró. Telefon:  
+36 20 253 8170

A Korányi konyháról tovább-
ra is lehetőség van menü ren-
delésére. Heti rendelést előző 
hét péntekig, napi rendelést 
előző nap 10.00 óráig lehet le-
adni az alábbi telefonszámon:  
06 20/442 6643 vagy a  
06 20/377 4380, illetve a hely-
színen. A rendelés INGYENES 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL is 
kérhető! Az ételt saját doboz-
ban, ételhordóban lehet elvinni, 
illetve a konyha által biztosított 
ételhordó dobozban, aminek 
ára 160 Ft/darab. A menü átvé-
telére 11.00 és 13.00 óra között 
van lehetőség. Fizetni kész-
pénzben lehet.

ELADÓ EGYEDI, ÚJ, 
FATÜZELÉSŰ,  

KÜLTÉRI SZAUNA. 
Telepítést nem igénylő, 

könnyen üzembe helyez-
hető, jó hőszigetelésű, 14 

kW-os kályhával, panoráma  
üvegezéssel, teljes felsze-

reléssel (szauna kő, felöntő 
dézsa, kanál, homokóra,  

páramérő, lábrács). Felhe-
vült test hűtésére egy zu-
hanykabin szolgál, tetején 

vizes dézsával.  
Mérete: 4,1x2,7x2,85 m.

Ára: 5,3 MFt
Telefon: +36 30 935 6345

Az osztály egykor

Az első találkozón találgattuk, hogy ki kicsoda
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Búcsúzunk  
Juhász Jánostól

ELHUNYTAK 2021. december- 2022. január 

Kozma Ferencné (Kossuth 
út)
Torma Béla (Korányi F. út)
Torma Béláné (Korányi F. út)
Tolnai József (Dózsa Gy. u.)
Vass Mihály (Bessenyei u.)
Teremi Zoltán Istvánné 
(Bocskai út)
Szilvási Sándorné (Nyírfa u.)
Surányi Jánosné (Mártírok 
útja)

Kakuk János Istvánné (Szé-
chenyi út)
Pados Béla (Nefelejcs u.)
Balázs László (Mártírok útja)
Arató Jánosné (Sport u.)
Miklós István (Biriszőlő út)
Sipos András (Dózsa Gy. u.)
Boros Ferenc (Tulipán zug)
Orbán György (Nyírfa u.)
Képes Lajos (Csokonai u.)

Bartusné Veres Gyöngyi 
Telefon: +36 42/263-149, +36 30/276-9302, 

+36 30/544-7002

0-24 órában állunk 
a gyászoló család 
rendelkezésére. 

Több mint 30 év temetkezési szolgáltatásban szerzett  
szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Teljes körű ingyenes ügyintézéssel segítséget nyújtunk a temetés megszervezéséhez, 
hogy a gyászoló hozzátartozók méltó módon tudjanak elbúcsúzni. 

Koporsós és hamvasztásos temetések kellékeinek széles választéka,  
helyi és távolsági szállítás. 

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

HIRDETÉSI SZELVÉNY

Kérjük, a hirdetés szövegét 2022. február 25. 12 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





I M P R E S S Z U M
Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)

Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Fotók: Győrfi Gergő; A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.; 
telefon: (42) 563 067; nagykalloihirmondo@gmail.com; Megjelenik: Nagykálló Város területén, 3500 példányban; Terjesztési reklamáció: +36 42 563 067

Készült: Imi Print Kft., 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 16; Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;
Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: 2022. február 25. (péntek) 12 óra! 

A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!  
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

Életének 57-ik évében, 2022. 
január 18-án elhunyt Juhász 
János, a Nagykállói Beteg 
Gyermekekért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke. 
Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük!
Megtört szívvel és fájó lélek-
kel búcsúzunk most egy nagy-
szerű embertől, aki csodálatos 
férj, apa, nagyapa, és mindeze-
ken felül városunk segítségre 
szoruló, beteg gyermekeket 
nevelő családjainak a támasza 
volt. Jókedvével, pozitív szem-
léletével 19 éven keresztül volt 
segítője, támogatója a nagykál-
lói beteg gyermekeknek.
Elkötelezett munkásságával, 
elévülhetetlen érdemeket szer-
zett abban, hogy a Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapít-
vány tagjaihoz tartozó csalá-
dok úgy érezhették: nincse-
nek egyedül. Minden esetben 
támaszt nyújtott, - lehetőség 
szerint - segíteni próbált. Mo-
solyával, kedves, empatikus, 
viccelődős természetével, 
mindenki arcára mosolyt tu-
dott csalni.
Sajnos, túl korán kellett itt 
hagynia családját és választott 
családját, az alapítvány tagja-
it. Emlékét szívünkbe zárjuk, 
örökségét nem feledjük, ami 
nem más, mint a feltétel nél-
küli szeretet. Mert

„A szeretet hosszútűrő, ke-
gyes; a szeretet nem irigyke-
dik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. 
Nem cselekszik éktelenül, nem 
keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rójja fel 
a gonoszt, 
Nem örül a hamisságnak, de 
együtt örül az igazsággal.
(1 Korinthus 13:4-7)

Fájó szívvel búcsúzik a 
Nagykállói Beteg Gyerme-

kekért Alapítvány kuratóri-
uma, az alapítvány gyerme-

kei és családtagjaik.

Hirdetését kényelmesen, otthonról is  
elküldheti a Nagykállói Hírmondó  

szerkesztőségébe:
nagykalloihirmondo@gmail.com  

e-mail címre.
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Az Észak-Alföldi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye területén, így 
Nagykállóban is a lomtala-
nítást 2020-tól házhoz menő 
szolgáltatásként végzi.

A házhoz menő lomtalanítást 
az ingatlanhasználó csak a köz-
szolgáltatóval előre egyeztetett 
időpontban, évente egy alka-
lommal, a felkínált időpontok-
ból választva veheti igénybe.
Lomtalanításra történő beje-
lentkezés időszaka: 2022. feb-
ruár 01. – 2022. március 31.
A szolgáltatást kizárólag a köz-
szolgáltató nyilvántartásában 
szereplő, közszolgáltatási díj 
fizetésére kötelezett természe-

tes személy ingatlanhasználó, 
valamint a társasház és a lakás-
szövetkezet veheti igénybe.  A 
jogosultság feltételeinek meg-
létét az Észak-Alföldi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
munkatársai az igénylés során 
ellenőrzik.
Lomtalanítási időpontot a nap-
tárban – lila színnel - jelölt 
lomtalanításra való bejelentke-
zés időszakában, legalább egy 
héttel az ingatlantulajdonos/
ingatlanhasználó kiválasztott 
időpont előtt igényelhet az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
•  honlapon: www.eakhulladek.

h u / u g y f e l s z o l g a l a t /
telepulesek menüpont alatt a 
vevőkód megadását követően 
a településnél megjelölt idő-

pontokra regisztrálva
•  e-mailben: lomtalanitas@

eakhulladek.hu címen
•  telefonon: az ÉAK Nonprofit 

Kft. lomtalanítás bejelentő 
telefonos ügyfélvonalán +36 
42/508 369/ 3 menüpont

A hulladék kizárólag az ingat-
lan telekhatárán belül (kapun 
belül) helyezhető el, közterü-
letre nem kerülhet.  A hulladé-
kot a kapu közelében célszerű 
elhelyezni a könnyebb kihor-
dás érdekében. A lomtalaní-
tás nagydarabos hulladékokra 
vonatkozik, de lehetőség van 
kis mennyiségben kisebb mé-
retű hulladékok elszállítására 
is, amennyiben azok átlátszó 
zsákban, papírdobozban kerül-
nek átadásra.  

Lomtalanításkor átadható hul-
ladékok:
•  bútorok (asztal, szék, szek-

rény, ágy, szőnyeg, matrac, 
stb..) szétszerelt, mozgatható 
állapotban

•  műanyag medence, játékok, 
textil, ruhanemű zsákolt, do-
bozolt, kötegelt állapotban

•  háztartásonként maximum 4 
db személygépkocsi-, kerék-
pár-, illetve motorkerékpár-
gumi

A szolgáltatás során ezek ma-
ximális mennyisége együtte-
sen 2 m3 lehet. A többlet lomok 
átadására a hulladékudvarok-
ban van lehetőség, illetve el-
szállítását az ingatlantulajdo-
nosok külön szolgáltatásként 
tudják megrendelni.

Idén is lesz lomtalanítás

Lakossági tájékoztató szemétszállításról
Nagykállóban a szemét el-
szállítását idén is az Észak-
Alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. végzi. A 

vegyes hulladékot ingatla-
nonként egy darab 240 l-es, 
120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es 
szabvány gyűjtőedényből, a 

szelektív hulladékot pedig a 
társaság által kiosztott, 240 
l-es (kék-sárga színű) szab-
vány gyűjtőedényből szállít-

ják el. A szelektív hulladék 
begyűjtését 2022-ben a táb-
lázatban megjelölt napokon 
végzik:

2022. 
február

2022. 
március 

2022. 
április

2022. 
május

2022. 
június

2022. 
július

2022. 
augusztus

2022.  
szeptember

2022. 
október

2022.  
november

2022. 
december

Hétfői hulladék-
gyűjtési körzet 04. 04. 01. 06. 03. 01. 05. 02. 07. 04. 02.

Keddi hulladék-
gyűjtési körzet 11. 11. 08. 13. 10. 08. 12. 09. 14. 11. 09.

Szerdai hulladék-
gyűjtési körzet 18. 18. 15. 20. 17. 15. 19. 16. 21. 18. 16.

Csütörtöki hulla-
dékgyűjtési körzet 25. 25. 22. 27. 24. 22. 26. 23. 28. 25. 23.

munkakörökbe védettségi igazolással rendelkező, 
megváltozott munkaképességű dolgozókat keres. 

Elvárások:  
önálló munkavégzés, maximális igényesség önmagára 

és munkájára. 

Amennyiben felkeltette érdeklődését az 
állásajánlat, várjuk jelentkezését: 

előzetes telefonos egyeztetés után (06/42-563-067) 
személyesen a Híd Közösségi Házban 

(Nagykálló, Jókai M. út 34.)

A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.
• portás (Harangod)

• takarító

Á L L Á S H I R D E T É SÚj edző érkezett
A hazai labdarúgásban már 
a hónap elején elkezdődött 
az NB I.-es és az NB II.-es 
bajnokság tavaszi szezonja, 
megyei szinten azonban még 
tart a szünet, de ez az időszak 
sem telik tétlenül. A csapa-
tok már javában készülnek 
a folytatásra. Így van ez a 
Nagykállói VSE focicsapatá-
nál is, amelynek élére új edző 
érkezett. 
A Nagyecsed csapatától tá-
vozó edző Nagykállóban 
folytatja tovább pályafutását, 

így tavasszal már nem a „be-
ugró” Kaszab István, hanem 
Homman Richárd irányítja 
az őszi szezonban sereghajtó 
Nagykállót.
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Nagykállói Magyarország legszebb 
anyukája

Tény, hogy minden szülő 
saját gyermekét tartja a leg-
szebbnek – s ez így is van jól! 
De külön öröm, ha nem csak 
a nagyszülők, a rokonak, stb. 
osztják ezt a véleményt, ha-
nem a nagyközönség, esetleg 
egy szépségverseny zsűrije. 
Néhány hete egy nagykállói 
anyukának, Nagy Melindá-
nak és kisfiának, Antonynak 
is korona került a fejére egy-
egy szépségversenyen.

Nagy Melinda már tízéves kora 
óta részt vett szépségversenye-
ken, modellkedett. 2008-ban 
Budapest, majd Debrecen, Zán-
ka szépe volt. Elnyerte a Ma-
gyarország arca címet is, Lon-
donban képviselte hazánkat, 
ahol harmadik helyezett lett. 
Az évek során Melinda élete 
is megváltozott, tovább tanult, 
majd Olaszországba költözött, 
édesanya, feleség lett. Két éve 
újabb fordulatot vett az élete: 
kisfiával, Antony Marchettivel 
hazaköltöztek Nagykállóba, s 
azóta férjével a két ország kö-
zött ingáznak.
-Kilenc évet éltem Olaszor-
szágban. Ott ismerkedtem 
meg a férjemmel, Antony ott 
született. Nagyon szép Olasz-
ország, jól éreztem magam, de 
mindig honvágyam volt, ezért 
két éve úgy döntöttünk, hogy 
Antonyval hazaköltözünk. A 
férjem nem tartott velünk, mert 
kint van vállalkozása, így folya-
matosan ingázunk. Én nagyon 
jónak tartom a magyar oktatási 
rendszert, ezért amikor szept-
embertől Antony iskolás lesz, 
ide, Nagykállóba fogom iskolá-
ba íratni – sorolja Melinda.
A szépségversenyek egykori 
győztese az elmúlt évek során 
elköszönt a kifutóktól – leg-
alább is egy időre. Múlt év 
végén ugyanis édesanyja bene-
vezte egy versenyre, amelyet 
hazánkban első alkalommal 
rendeztek meg.

- A decemberben tartott meg-
mérettetésen - 180 induló kö-
zül - megnyertem a Magyaror-
szág legszebb anyukája címet, 
lady kategóriában – mondja. 
- Sokkal nagyobb sikernek 
tartom, mint annak idején bár-
melyik győzelmemet, mert 
édesanyaként szereztem a 
címet, számomra ugyanis az 
anyaság a legfontosabb a vi-
lágon.
Melinda elmesélte, hogy a díj-
jal különböző fotózások, té-
vés szereplések járnak, illetve 
képviselheti Magyarországot a 
kategória világversenyén, amit 
várhatóan – Los Angelesben – 
tartanak meg, ha a koronavírus-
járvány ezt lehetővé teszi. 
De nem csak Melinda győ-
zelme miatt telt izgalmasan a 
család számára a december. 
Hazánkban 2013. óta szerve-
zik meg a Little Miss & Mis-
ter World Hungary gyermek-
szépségversenyt, különböző 
korcsoportokban. A versenyre 
benevezett gyerekeknek külön-
böző válogatókon kell túljutni-
uk, míg el nem érkezett az ered-
ményhirdetés időpontja, 2021. 
december 20. A Budapesten 
tartott versenyen - a fiúk között 
- a 6 éves Antony lett az első. 
A győztes – az egyéb jutalmak, 
ajándékok mellett - január 20-
án Magyarországot képvisel-
hette volna Dubaiban, azonban 

a megmérettetés a koronavírus-
járvány miatt elmaradt és egy 
későbbi időpontban kerül meg-
rendezésre. De Antony addig 
sem unatkozik, éli az 6 évesek 
mindennapjait, a Szivárvány 
Tagóvoda Miki egér csoportjá-
nak tagja, mellette divatbemu-
tatókon, tévés szerepléseken 
vesz rész, és ingázik Magyar-
ország és Olaszország között. 
A büszke édesanya elmesélte, 
hogy Antony ezeket élvezi, 
könnyen feltalálja magát. 
-Mikor Olaszországban éltünk, 
az egyik üzletben egy fotós 

megkérdezte, hogy nem készít-
hetne-e képeket a kisfiamról. 
Antony másfél éves volt mikor 
az első divatfotók készültek 
róla az egyik világmárka ré-
szére. Jártunk Bolognaban is 
fotózásokon, de ez nem érde-
kelte, így abba is hagytuk. Ké-
sőbb már láttam, hogy szeret 
szerepelni, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy ha van hozzá ked-
ve, akkor próbálja ki magát a 
kifutón.
Én úgy gondolom, hogy 
ameddig szeretné és van hoz-
zá kedve, engedem, ha pedig 
fárasztja és unja az egészet, 
akkor nem szeretném ráeről-
tetni – teszi hozzá határozottan 
az édesanya. - A versenyen, a 
bemutatókon sok gyerek ve-
szi körül, miközben színpadi 
mozgást gyakorol, fotózzák, új 
embereket ismer meg, s ez nem 
válik kárára, hanem magabiz-
tossá teszi, fejleszti a szemé-
lyiségét. Úgy tervezzük, hogy 
kb. még egy évig csinálja, ha 
szeretné, de hosszú távon nem 
gondolom, hogy szüksége len-
ne rá. Majd felnőtt korában, ha 
akarja.

Nagy Melinda, 2021 legszebb anyukája és kisfia, az angyalarcú 
Antony



nagykállói hírmondó16Mozaik

HOT 
IRON
HOT 
IRON

a FESZESEBB izmokért és
a KARCSÚBB alakért

Légy Te is IRON LADY/MAN!
A létszám limitált, ezért várom  

előzetes bejelentkezésed:  
00 36 20 249 1199,  

Kádár Böbe

Miért a HOT IRON?

Mikor?
2022. február 
7-től hétfőn 
és szerdán 

17:00–18:00.
Hol?

Nagykálló,  
Híd Közösségi 

Ház,  
Jókai út 34.,  

1. emelet

Bizonyítottan a legjobb zsírégető 
módszer.

Edzés után 23 órával is égeted a 
kalóriákat.

NE FÉLJ A SÚLYOKTÓL, NEM 
LESZ „férfias” alakod, csak 
akkor, ha férfi vagy!

Az alkotó délutánon rövid vetítéses előadás és a kállói hímzés technikája lesz a téma.  
Illatzsákot, mobiltartót, tűpárnát lehet készíteni, amihez a szükséges eszközöket biztosítjuk.  

Foglalkozásvezető: Blanár Katalin és Félegyházi Józsefné 

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a FOGLALKOZÁSOK TÉRÍTÉSMENTESEK! 

Mindenkit szeretettel várunk!

 Az érvényben lévő járványügyi előírások miatt a létszám korlátozott, ezért kérjük az előzetes 
jelentkezést az alábbi elérhetőségeken  

e-mail-ben: felegyhazine@gmail.com vagy telefonon: +36 20 985 1150

A járványügyi rendelkezések értelmében szájmaszk és védettségi igazolvány szükséges!

Alkotó hétvége
A Nagykállói Népművészeti Egyesület  

a következő alkotó hétvégét 2022. február 20-án (vasárnap)  
14 és 18 óra között tartja bemutatótermében

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. (a polgármesteri hivatal földszintjén).

Ébresszük fel Csipkerózsika álmából a kállói hímzést!

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!
-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén jelentős  

kedvezményt biztosítunk
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
-  hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés  

(megbízás alapján)
- helyi és távolsági halottszállítás
- hamvasztás

06 20 399 1240  |  06 20 491 0152  
06 42 263 267

teszovál kft.
4320 nagykálló, Bercsényi u. 6.

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019

a Viszokai Gumiszerviz 
telepén

értékesítés,
gumiszerelés,

javítás, tárolás

GumiaBroNcs


