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Elkészült a Nagykállói Középiskola
Korányi Frigyes Gimnázium Intézmény-
egységben a drámatagozatos képzés drá-
materme és a Nagykállói Televízió stú-
diója.

Élõszobrokkal és színész automatával várták
a Korányi Frigyes Gimnázium Intézmény-
egység drámatagozatos diákjai az érdeklõdõket
november 27-én. A különleges „szerkezetet”
Juhász Zoltán polgármester próbálhatta ki
elsõként, aki némi aprópénz bedobása után
már kapta is a „szerelmi vallomást”. Persze
mindez csak helyzetgyakorlat volt, az iskolában
mûködõ drámatagozatosok fogadták így az
oktatási intézmény nyílt napjára érkezõ nyol-

cadikosokat, akik a megye szinte valamennyi
településérõl jöttek.

Az nyílt nap mellett az oktatási intézmény
másik fontos eseményét, a drámaterem-tévé-
stúdió avatót is ezen a napon tartották. A kö-
zépiskola igazgatója, Bobonka Gyula és Ju-
hász Zoltán polgármester köszöntõje után
megtörtént az ilyenkor szokásos szalagvágás,
ami azt jelezte, hogy ettõl a pillanattól hivatalo-
san is birtokba vehetik a diákok és a tévések a
termet.

A gimnázium és a drámatagozatos képzés
pedagógusai már régóta szorgalmazták a terem
kialakítását, de fontossá vált azért is, mert a
Nagykállói Televízió szerkesztõségének szüksé-
ge volt egy megfelelõ hang és fénytechnikával

Tévéstúdió és drámatagozatos teremavató

A kép magáért beszél

Élõszobor
Az átadás pillanata

November végén Nagykállóban, a Szabadság
téren is felállították a város karácsonyfáját, egy
30 éves, közel 10 méter magas erdei fenyõt,
amelyet Torma József (Ibolya utcai lakos) aján-
lott fel és ezzel együtt ünnepi díszbe öltözött
a fõtér is.

felszerelt stúdióra. A város vezetõi pedig helyet
kerestek, s így jött az ötlet, hogy a gimná-
ziumban, egy helyen alakítják ki, ahol ún.
beszélgetõs mûsorok felvételére is lehetõség

lesz, a késõbbiekben
pedig – ha a tech-
nikai feltételek adottak
lesznek – élõ mûsorok
sugárzására, közvetí-
tésére is. A Képviselõ-
testület pedig most
tudott erre fedezetet
biztosítani, a helyiség
kialakítását ugyanis
Nagykálló Város Ön-
kormányzata finan-
szírozta, de további

támogatást nyújtott a Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft., a Korányi Frigyes Gimná-
zium Intézményegység és nem utolsó sorban
a kivitelezést végzõ TESZOVÁL Kft.

– A terem több helyiség egybenyitásából, a
válaszfalak megszüntetésével jött létre két hónap
alatt kb. 5 millió forintból – mondta Juhász
Zoltán polgármester az avatóünnepségen. –
Szakértõk bevonásával készült a terem, a
tervezõi pedig maguk az iskola oktatói, illetve
a technikusok voltak, ezért bízunk benne,

hogy a gyermekek és a pedagógusok megelé-
gedésére sikerült kialakítani.

Bobonka Gyula, a Nagykállói Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium mb.
intézményvezetõje az avatóünnepséget követõ
sajtótájékoztatón elmondta, hogy azok a
gyerekek, akik a drámatagozatos képzést
választják a középiskolában drámatantárgyból
érettségi vizsgát tehetnek. Az általános gim-
náziumi oktatás mellett dráma tantárgyakat
tanulnak, ahol a színmesterséget: Olt Tamás,
Szalma Noémi és Pásztor Pál, a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Színház színmûvészei
oktatják. A színpadi mozgást Demarcsek

Zsuzsától, Örökös Aranygyöngyös táncostól,
míg színháztörténetet dr. Karádi Zsolt
fõiskola tanár, kritikustól tanulhatnak a növen-
dékek, akik között bizony vannak olyanok is,
akik a Színmûvészeti Egyetemre is felvételt
nyertek – tette hozzá Demarcsek Zsuzsa.Jelenet egy  elõadásból

 Városunkban idén elsõ alkalommal egy
óriási adventi koszorú is készült a szökõ-
kúton a Gratis mazsorett tagjainak és Szabó
Eszternek a segítségével. A dekorációhoz
szükséges fenyõágakat Szõllõsi Miklós aján-
lotta fel, míg a gyertyákat Tordai János népi
iparmûvész, Király Zsiga-díjas fafaragó
készítette. Egy újabb szép szokás is kap-
csolódik ehhez, ugyanis az adventi koszorú
gyertyáit minden héten hétfõn gyújtották
(illetve gyújtják) meg az óvodások, az ál-
talános- és középiskolás gyerekek, ünnepi mû-
sor kíséretében.

Ünnepi díszben Nagykálló

Az idei év újdonsága volt a fõtéren fel-
állított Mikulás ház, amelyben december 1. és
6. között naponta várta a gyerekeket a kedves
Mikulás, aki ajándékkal lepett meg minden
apróságot.

A város adventi koszorúja

A gyerekek és a Mikulás találkozásának
örömteli pillanata

Köszöntsük együtt
az újévet!

Az év utolsó napján bú-
csúztassuk el közösen az óévet
és lépjünk át együtt az újesz-

N agykállóban már megkezdõdött az adventi idõszakban a karácsonyra való közös
 felkészülés. A városi adventi koszorún december 1-jén meggyújtottuk az elsõ gyertyát,

a nagykállói gyerekekkel, diákokkal, Önökkel, közösen készülve a közelgõ karácsonyra.
Sok lehetõséget magában rejtõ, különös és szépséges idõszak az advent. Az, ahogyan

várunk – mégpedig valami olyasmire, ami már réges-régen megtörtént!
„A lombok meghaltak, de született egy ember…” – írta József Attila errõl a régi történetrõl,

s ez a történet újra meg újra arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a béke, hit, sze-
retet, remény természetérõl. Jóságról és igazságról, arról hogy az érzéseinket rendezgessük.

Bonyolult, túlmagyarázott, túlbeszélt világban élünk, amely olyan könnyen elbizonytalanít,
amely olyan könnyen összekuszálja bennünk a dolgokat, és akkor itt van az advent: lehetõség
arra, hogy a lényegre törés, az egyszerûség és egyértelmûség jegyében foglalkozzunk ben-
sõnkkel.

Így advent vége felé, kedves nagykállóiak remélem, úgy érzik, nem mulasztottuk el a lehe-
tõséget!

Az ember akár több helyen is ülhet elõkarácsonyt, de mindannyian tudjuk, hogy az ün-
nep csak hazatérve, a családi asztal körül teljesedhet ki!

Régi idõkben a karácsonyi asztal valóságos házioltár volt, a hálaadás és könyörgés
középpontja. A gazda az asztal mellett felszegte az aranyosvízbe mártott almát és szétosztotta
a családtagok között. Ez a jelképes gesztus fejezte ki a Mindenséggel való együvé tartozást és
a család összetartozását. Étkezés után pedig, nem szedték le az asztalt, hogy a betérõ kis Jé-
zus ne maradjon éhes.

Ilyen karácsonyi asztalt kívánok mindnyájuknak: a hála és befogadó szeretet érzésével, az
összetartozás örömével.

B ékés, boldog ünnepeket, sikerekben gazdag újesztendõt kívánok minden nagykállói
 lakosnak.

Tisztelt nagykállói Lakosok!Tisztelt nagykállói Lakosok!Tisztelt nagykállói Lakosok!Tisztelt nagykállói Lakosok!Tisztelt nagykállói Lakosok!

      Juhász Zoltán
 polgármesterA szervezõk

Tisztelettel:

tendõbe. Hozzon magával mindenki egy
kisüveg pezsgõt és koccintsuk a 2009. évre.

Találkozzunk 2008. december 31-én
(szilveszter éjszakáján) 23,30 órakor a Sza-
badság téren.
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ÖNKORMÁNYZAT
Az Önkormányzat háromnegyed éves bevételeinek összege 1.866.332 ezer forint, ami 319.600

ezer forinttal kevesebb, mint az elõzõ év azonos idõszakában. A központosított támogatások
összege 111.581 ezer forint, míg az elõzõ év azonos idõszakában ez az összeg 39.170 ezer forint
volt. A beszámolóban szerepelt, hogy a mûködési célú pénzösszeg az önkormányzatnál a
terveknek megfelelõen alakult. A tájékoztatóban szerepelt az is, hogy az Önkormányzat
háromnegyed éves kiadása 1.776.241 ezer forint volt, amely 105.379 ezer forinttal kevesebb,
mint az elõzõ év azonos idõszakában.

A Képviselõ-testület egy korábban hozott döntésével jóváhagyta, hogy csatlakozik a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társuláshoz. A szövetséghez tartozó
tagönkormányzatok vállalták, hogy részt vesznek a projektben és a közszolgáltatásaikat ennek
keretein belül kívánják megoldani. A testületi ülésen Juhász Zoltán polgármester elmondta,
hogy információi szerint a nyíregyházi hulladéklerakó várható átadása és üzembe helyezésének
idõpontja 2010 õsze, illetve azt, hogy a Társulás tanácsülésén egységes díjszabás kialakításáról is
szó esett, tehát az azonos hulladéklerakóba történõ szállítás és elhelyezés díja a lakosság felé
egységes lesz, amelynek összege jelenleg még nem ismert.

A novemberi ülésen terjesztette a testület elé a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi
beszámolóját. A tájékoztatóban szerepelt: a Kisebbségi Önkormányzat kiemelt feladatának tartja,
hogy ösztönözze a diákokat a 8. osztály elvégzésére, illetve az egészségügyi szûrõvizsgálatokon

NOVEMBERBEN HOZOTT DÖNTÉSEI
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET

való megjelenésre, hiszen a romák körében lényegesen gyakoribb a súlyos megbetegedések
száma. Az Oktatási Bizottság elutasította a beszámoló elfogadását, erre való tekintettel a
Képviselõ–testület is úgy döntött, amennyiben megfelelõ tájékoztatást kap a bizottság, úgy
újra tárgyalja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját.

PÉNZÜGYEK
Módosította a Képviselõ-testület a város Éves Közbeszerzési Tervét. Az Önkormányzat által

benyújtott pályázatok közül a hatóság a következõket támogatta: Nagykálló térségi közlekedési
decentrum kialakítása, melynek összköltsége 174.893.137 Ft., 10 százalékos saját forrás biztosítása
mellett 157.403.823 Ft támogatást kapott. A másik pályázaton - a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
- egy kis busz beszerzésére volt lehetõsége az Önkormányzatnak. Az elnyert támogatás itt
több mint 10 millió Ft volt. Ezek a beruházások szükségessé tették az Éves Közbeszerzési Terv
módosítását, amit a képviselõk egyhangúan támogattak.

OKTATÁS, KULTÚRA
Formai hiba miatt érvénytelen volt a Ratkó József Városi Könyvtár intézményvezetõi

álláshelyére jelentkezõ pályázata, ezért a Képviselõ-testület döntése értelmében újra meghirdeti
az álláshelyet, melynek részletei a www.nagykallo.hu oldalon találhatók.

VÁROSFEJLESZTÉS
Egy helyi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselõ-testülethez, hogy az Árpád utcán megépített

társasházak útpadkáján húzódó folyóka vonalában parkolnak a gépjármûvek, s ezzel
akadályozzák a lakóház parkolójából való biztonságos és akadálymentes közlekedést, ezért
kéri, hogy az érintett szakaszon megállni tilos táblát helyezzenek el. A Képviselõ-testület nem
tudott állást foglalni a kihelyezés tekintetében, további tájékozódás után - a megállni tilos
tábla kihelyezésével kapcsolatban - a késõbbiekben dönt.

Dr. Vass Mihály részletes tájékozatót készített Nagykálló természeti értékeirõl: a város
területén lévõ idõs tölgyfákról, a Mártírok úti kékperjés láprétrõl, a Harangodról, az
akácosokról, és azok megóvására tett javaslatot. Véleménye szerint építkezéseknél gyakran
nyúlnak a láncfûrészhez és meggondolatlanul írtják hazánk õshonos fáit. A város területén
például csak néhány számításba jöhetõ tölgy van, amelyeket „Védett fa” táblával kellene jelölni
és kivágásukat tiltani. Hasonlóan védett területté kellene nyilvánítani a Mártírok úti kékperjés
láprétet és Harangodot. A Képviselõ-testület támogatta dr. Vass Mihály elõterjesztését.

Nagykállóban 2009. január 1-tõl az ivóvíz, szennyvíz-elvezetési és tisztítási díj a következõk
szerint alakul:

Januártól változnak a közmûdíjak
A Képviselõ-testület novemberben módosította a jövõ évre vonatkozó Nagykálló

vízi-közmû hálózatrendszerének használatáról, az ivóvíz és csatornamû használattal
kapcsolatos díjak mértékét és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló rendeletét.

A közmûszolgáltató - víz- és csatornadíjat, valamint a szemétszállítás - díját a lakosság 2008-
ban kéthavonta fizette meg a szolgáltatást végzõ a TESZOVÁL Kft-nek. A víz–és csatornadíjról
valamint a szemétszállítási díjról egy számla kerül kiállításra, melyen tételesen szerepeltek a
díjtételek, ez a jövõben sem változik. A 2008. november-december havi fogyasztást 2009.
január hónap folyamán fizeti meg a lakosság.

2009. január 1-tõl megváltozik a fizetés módja, a szolgáltató ugyanis áttér a havi
díjbeszedésre. A közmûszolgáltatás díját a jövõ évben is díjbeszedõ felé kell megfizetni, de
már havi rendszerességgel.

2009. január 1-tõl megváltozik a vízórák leolvasásának idõpontja. A szolgáltató szakem-
berei 2008. decemberéig kéthavonta olvasták le a vízórák mérõállásait. Jövõ évtõl évente két-
szer – április és október hónapban – olvassák le a mérõállásokat. A fogyasztók így
évközben (elõzõ évi fogyasztásuk alapján) átalánydíjat fizetnek, amit a kétszeri vízóra mérõállás
leolvasást követõen lehet korrigálni – a többletfogyasztást kiegyenlíteni, a túlfizetéseket jóváírni.

A TESZOVÁL Kft. lehetõséget biztosít a lakosság számára, hogy minden hónapban  a fogyasztás
utáni díjat fizessék meg. Ebben az esetben minden hónap 3-ik munkanapjáig be kell jelen-
teni az aktuális vízóraállást a szolgáltató felé:

telefonon: 42/263-263, e-mailen: viz@teszoval.hu
munkanapokon 7,30 és 16,00 óra között.
Az óraállás bejelentéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:
1. Név
2. Lakcím
3. Óraállás
(A megállapított díjak még mindig jelentõsen elmaradnak a környezõ településeken fizetendõ

díjaktól.)

IVÓVÍZDÍJ:
- alapdíj     396 Ft/hó
- lakossági fogyasztás esetén   211 Ft/m3
- közületi fogyasztás esetén    241 Ft/m3

CSATORNADÍJ:     169 Ft/m3

SZENNYVÍZTELEPEN TÖRTÉNÕ
ELHELYEZÉS:
- lakossági            352 Ft/m3

Nagykálló Város területén 2009. január 1-
tõl az alábbi díjtételek szerint kell a lakosságnak
a szemétszállítás díját megfizetni:

1–2 fõs háztartások esetében
132 Ft/hét

3 fõ feletti háztartások esetében
198 Ft/hét

- vállalkozók által szállított   413 Ft/m3

Fontos tudnivaló!

Manapság nem múlik el híradás, nem
jelenik meg sajtótermék, amelyben ne
lenne szó a gazdasági válság hatásairól,
az elbocsátásokról, a leépítésekrõl. A re-
cesszió hatása a legkisebb településeken
éppúgy, mint a legnagyobb városokban
éreztetni fogja hatását, így Nagykállót
sem kerüli el. Ennek jelei már most érez-
hetõk, a jövõ évi költségvetési koncepció
elõkészítésénél.

„Polgármesteré választásom óta a jövõ évi
költségvetés elkészítése minden eddiginél ne-
hezebb feladat lesz. Az elõkészületek kapcsán,
már most látszik, hogy olyan intézkedések meg-
hozatalára kényszerül a testület, amelyek több
nagykállói családot is érinteni fognak valami-
lyen szinten” – szögezte le Juhász Zoltán.

A polgármester szerint az önkormányzat
mostanra egy olyan pontra ért, amikor a
bevételek növelése minden erõfeszítés ellenére
sem lehetséges, ennek következménye, hogy a
kiadásokat kell lefaragni azért, hogy a gazda-
sági egyensúly fennmaradjon. Nagykállóban
az önkormányzati bevételek – a normatív tá-
mogatás és a vállalkozók adók módjára törté-
nõ befizetései – jelentõs csökkenést mutatnak;
a 2005-ös évhez képest 400 millió forinttal
kevesebb a bevétel. „Ez a kb. 2 milliárdos költ-
ségvetés tekintetében 20 százalékos csökkenkést
jelent. A Képviselõ-testület tehát nincs könnyû
helyzetben, de mint az elmúlt években min-
dig, megpróbál olyan döntést hozni, amely
humánus, a lehetõségekhez képest elõremutató
és a város hosszú távú fejlõdését is biztosítja”.

A képviselõk döntöttek arról, hogy az ön-
kormányzat 2008. december 31.-vel a porta-
szolgálatot ellátó Kállfo Kht-val felbontja a
szerzõdést - takarékossági okok miatt. „Hang-
súlyoznom kell, hogy ez egy olyan foglalkoz-
tatási forma volt, ami pluszt adott intézmé-
nyeink mûködéséhez, hiszen a portások
segítették az intézmények munkáját, de látni
kell azt is, hogy kénytelen a városvezetés raci-
onalizálni a kiadásokat, a portaszolgálat fenn-
tartása pedig éves szinten 20 millió forint-
jába kerül az önkormányzatnak. Ezért dön-
töttünk úgy, hogy ezt a szolgáltatást megpró-
báljuk átstrukturálni, legalább 15 millió
forintot ezzel az intézkedéssel megtakarítani”
– tájékoztatott Juhász Zoltán.

A polgármester hozzátette: a jövõben, az
intézményekben dolgozó pedagógusok és

Hogyan készül a büdzsé válság idején?
diákok látják el az ügyeleti feladatokat, mely
hosszú egyeztetés eredménye. „Bízunk benne,
hogy megoldható, mint Nyíregyháza számos
oktatási intézményében. Itt ragadnám meg az
alkalmat, hogy ezen változásokhoz kérjem a
pedagógusok, dákok, szülõk megértését,  támo-
gatását. Azt tudom ígérni, hogy folyamatosan
elemezni fogjuk a rendszer esetleges hibáit, és
ha kell, változtatni fogunk rajta. Ez az intéz-
kedés a helyi önkormányzatnak éves szinten
15 millió forintos kiadáscsökkenést jelent.”

A költségvetés racionalizálásának másik
eleme: a közalkalmazottaknak nyújtott 4.500.-
Ft összegû étkezési utalványok megvonása,
mely döntés a városnak több mint 10 millió
forint megtakarítást eredményez. A jövõ év-
ben csak a törvény által elõírt juttatásokat tud-
ják biztosítani a közalkalmazottaknak. Juhász
Zoltán hozzátette: ezt a juttatást más önkor-
mányzatoknál már évekkel ezelõtt megvonták
a dolgozóktól.

„A Képviselõ-testület és jómagam is egyet-
értettünk abban, hogy a racionalizálás része,
ha saját magunkon is megpróbálunk spórolni.
A jövõ évtõl személy szerint csak a törvény ál-
tal meghatározott minimumfizetésemet veszem
fel, ezzel arányosan csökken a költségtérítés
összege is – jelentette ki a polgármester. – A
testület tagjai is partnerek ebben, a soron követ-
kezõ testületi ülésen szavaznak arról, hogy tisz-
teletdíjuk hány százalékáról mondanak le, de
felmerült annak lehetõsége is, hogy teljes egé-
szében megszüntetjük ezt a juttatást, és cse-
kély költségtérítést kapnak majd. Ezzel további
18 millió forintot szeretnénk megtakarítani”.

A város vezetõi célul tûzték ki, hogy 2009-
ben a kiadási oldalt  kb. 100 millió forinttal
próbálják csökkenteni, ezért a közeljövõben a
városüzemeltetést minden területen megvizs-
gálják, hogy hol tudnak még további megtaka-
rítást elérni. „Ennek elsõ eleme volt, hogy in-
tézményeinkben a fûtési szezon elején, az eny-
hébb napokon alacsony kapacitással mûköd-
tettük a kazánokat, s ezzel 10 millió forintot
spóroltunk meg. Mindnyájuktól - a Képviselõ-
testület tagjaitól, az intézmények munkatár-
saitól és a lakosságtól is azt kérem, hogy  értség
meg: ez egy olyan helyzet, amikor közös
áldozatvállalásra van szükség, még akkor is,
ha fájdalmas intézkedések meghozatalára kény-
szerülünk. De jelenleg úgy érezzük, hogy a város
hosszú távú fejlõdése, stabil mûködése érdeké-ben,
kénytelenek vagyunk racionalizálni a kiadásokat.



3NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XVIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM – 2008. DECEMBER

K Ö Z É L E T

A császárkori temetkezések jellegzetes
emlékei a köpeny rögzítésére szolgáló bronz
ruhakapcsoló tûk, az ún. fibulák. Napjaink
biztosító tûihez hasonló – ám annál jóval
díszesebb. A fibulákat római mesterek
gyártották, s kereskedelmi úton jutottak el
vidékünkre. Férfiak és nõk egyaránt hordták.
A sírokból általában a vállak környékén,
párosával kerülnek elõ.

A római tartományokkal fennálló
kereskedelmi kapcsolatok bizonyítéka az az
üveg pohár is, melyet a Felsõ-Tisza vidéken
egyedülálló módon, teljes egészében sikerült

értékes karneol, valamint boros-tyángyöngyök
alapján tudjuk, hogy – Nagykálló határában

Pintye Gábor-Scholtz Róbert
a Jósa András Múzeum régészei

A hóeltakarítás után ismét az össze-
fogás jellemezte Kiskálló lakosságát,
amikor a karácsonyi ünnepek köze-
ledtével hatalmas, gyönyörû fenyõt állí-
tottak fel. Nem kis munkával, pihenõ-
napjukat is feláldozva, lelkesen segí-
tették a fenyõ felállítását.

Önzetlen segítségét köszönjük Ma-
gyar Andrásnak és családjának, Pa-
cza Zoltánnak, Magyar Lászlónak,
Máté Jánosnak, Linkecs Lászlónak
és nem utolsó sorban a körzet képvi-
selõjének.

Egy kiskállói lakos

Budapesten, december 5-én tizedik alkalommal adta át az Év Vállalkozója Díjat
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, amely ilyen módon a sikeres
vállalkozások társadalmi elismertségét is erõsíteni kívánja. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébõl ketten kapták meg, egyikük a nagykállói Horváth László, a Horváth
Kertészeti Árudák Kft. tulajdonosa.

Másként, mint mások
Az év – megyei - vállalkozója

Az Idõsbarát Önkormányzat Díjat - az
Idõsügyi Tanács által kidolgozott javaslat
alapján – a szociális- és a belügyminiszter
alapította még 2004-ben.

Az alapítók a díj adományázásával arra
szeretnék felhívni az önkormányzatok veze-
tõinek figyelmét, hogy a településeken az
önkormányzatok tehetnek a legtöbbet az
idõspolitika érdekében.

Az Idõsbarát Önkormányzat Díjra vala-
mennyi helyi önkormányzat pályázhat, ha
alapfeladatán túl elõsegíti az idõskorúak élet-
minõségének javítását, helyi szervezeteik
mûködését, illetve hozzájárul szabadidõs prog-
ramjaik megszervezéséhez.

Nagykálló Város Önkormányzata is benyúj-
totta pályamûvét 2008-ban, amit az bizottság
elfogadott és oklevéllel jutalmazott.

Idõsbarát
Önkormányzat

A közelmúltban Juhász Zoltán polgármester
azzal a kéréssel fordult a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy
az M3-as autópálya elõjelzõ tábláin tüntessék
fel Nagykálló helységnevét.

A Minisztériumtól kapott értesítõ szerint:
az M3-as autópálya Nyíregyháza-Vásáros-
namény közötti szakaszának építése során a
forgalmi táblák is felülvizsgálatra kerülnek.
Ennek részeként az Állami Autópálya Kezelõ
Zrt. figyelembe veszi a város kérését, s így a
csomópont elõjelzõ és portáltáblán Nagykálló
is megjelenik majd. Addig pedig intézkedtek,
hogy ideiglenes megoldással megjelenítik a
közúti táblákon Nagykálló helységnevét is.

Nagykállói
helységjelzõk

a M3-on

Horváth László
a növényei között

 A Magyar Vöröskereszt Nagykállóban
 a következõ véradását a szervezés
szempontjából legnehezebb idõszakra
tervezi (az új év elsõ munkahetére).

 Önökre minden idõben számíthattunk.
Beteg embertársaink nevében kérjük, ha
tehetik, jöjjenek vért adni!

Véradás idõpontja: 2009. január 9.
(péntek) 8-15,30 óráig

Helyszín: Nagykálló, Kállay Rudolf
Szakiskola, Kossuth út 8.

Önzetlen segítségét köszönjük.
Személyi igazolványát és a TAJ szá-

mát tartalmazó kártyáját feltétlenül
hozza magával!

A véradás elõtt étkezés és folyadék
fogyasztása ajánlott!

Nagykálló határában – az Ipari Park
területén – október 27. óta a nyíregyházi
Jósa András Múzeum régészei által 1,5
hektár terület került feltárásra, melyen
összesen 160 régészeti jelenséget 20 szar-
mata és 140 szarmata és avar település-
objektumot – házat, gödröket - bontot-
tak ki.

Sajnos a sírok többsége – az ország más
szarmata temetkezéseihez hasonlóan – rabolt
volt. A gazdag mellékletekkel, értékes fegyver-
zettel, ékszerekkel felékített, díszes öltözetben
eltemetett halottakat már kortársaik, esetleg
fél évezreddel késõbb – a Kr. u. 8-9. században
– itt letelepült avarok fosztották ki. A tilalmak
és a veszély ellenére kincskeresõ csoportok már
évezredek óta fosztogatják a temetõket. A sír-
halmokba leásva magában a sírgödörben, vagy
a koporsót kiemelve szedték el az elhunyttól
értékeit. Az elõbbit szerencsésebbnek tartjuk,
mivel így esélyünk van arra, hogy a kapkodva
szétdobált csontok között egy-két elkallódott,
leszakadt gyöngyöt, érmet találjunk. Amikor
a koporsót emelik ki, akkor csak az üres sír-

Gazdagságról tanúskodnak a kirabolt sírok

Arany hajkarika,
az ásatás eddigi
legértékesebb
 darabja

Üvegpohár

gödröt tudjuk fel-
tárni, melyben
nagy ritkán talá-
lunk a túlvilágra
szánt étel-italmel-
lékletet tartalmazó
edényt, vagy
egyéb apróságot.

Az emberi
csontvázak mellett
talált üveg- és

– a sírokban lányok,
asszonyok feküdtek.
Nyakukat, csuklóikat
különbözõ méretû és
nagyságú gyöngyökbõl
fûzött nyak- és
karláncok ékítették.
Bokáig érõ, hosszú
szoknyáik, nadrágjaik,
olykor láb-belijük szárát

Bronz hajkarika
és üveggyöngyök

Tükör

Borostyángyöngy

is egymás feletti piros-fehér-zöld, vízszintes
sorokban felvarrt gyöngyök százai díszítették.

E ,,gyöngyimádat” a
szarmaták egyik fõ
ismérve.

Az ásatás eddigi
legértékesebb leletét
egy rágcsálónak kö-
szönhetjük. A kismé-
retû arany hajkarika
ugyanis még a sír
kirablása elõtt egy
állatjáratba gurult,
ahol a rablók nem
találtak rá.

megmentenünk. Nagykállóban az üvegpohár
a halott lábai között, azokra merõlegesen
feküdt. A sírból egy kis földlabdával együtt
emeltük ki, összeállítására a múzeumban kerül
sor.

K i eme lk edõ
leletnek számít az
épségben fenn-
maradt ezüst tü-
kör. A tükör év-
ezredek óta kü-
lönleges sze-repet
tölt be a hétköz-
napokon, a temet-
kezéseken és a
hitvilágban egy-
aránt. A kisméretû kerek tükröt épségben he-
lyezték a sírba. Egykori fa nyele az évszázadok
során elporlott.

A nõi sírok mellett a férfi sírok kivétel nélkül
ki voltak fosztva. Napjainkhoz hasonlóan a
korabeli férfiak öltözete jóval puritánabb volt
a nõkénél. Viseletükrõl a medencén keresztben
fekvõ bronz csat és a már említett fibulák tanús-
kodnak. A temetõben eddig két harcos sírja
került elõ. Az egyik férfit vashegyû lándzsá-

jával, a másikat
kardjával temet-
ték el. Utóbbi-
nak sajnos csak
töredékét talál-
tuk meg.

A leletek alap-
ján úgy véljük,

hogy Nagykálló határában a temetõt valamikor
a Kr. u. 2-5. század között használták.

Ismét
összefogás

Kiskállóban

Tisztelt Véradók!

Az áruda alapjait még a nagyapa rakta le az
1920-as évek elején, a temetõtõl a város
irányába mindegy 2 hektáros területen, ahol
32 üvegházban gondozta a növényeket.

 Ahogyan Magyarországra, úgy a Horváth
virágházakra is elõbb az oroszok, majd a
németek lõttek, a háború után pedig amit
sikerült helyreállítani, azt államosították, de
ennek is a legdurvább formáját választották,
mert a „beszolgáltatásért felelõs” suhancok egy
este minden növényt és a gondozásukhoz
szüksége eszközt is ripityára zúztak. Ekkor már
Horváth László édesapja vezette a kertészetet.

Horváth László már kisgyerekkorától ker-
tészkedett, igyekezett a szakma alapjait elsa-
játítani. Szüksége is volt rá, hiszen édesapja
korai halála miatt 18 évesen vette át a nagy-
kállói vállalkozás irányítását. A Nyíregyházi
Fõiskolát így munka mellett végezte, a szakma
fortélyait pedig kint a kertben gyakorolhatta.
A 60-as évek végéig azonban egy tollvonással
leszabályozták, 1 Ft/ négyszögölért kisa-
játították és kiosztották építési területnek a
kertészetet, így a családnak is egy házhelynyi
maradt. Ekkor Horváth László váltott, na nem
szakmát, hanem munkahelyet és a kállósemjéni
tsz-hez ment fõmérnöknek.

A 90-es évek elején elkezdte fejleszteni a
vállalkozást. Elõször a garázsban, majd a kis-
boltban, s így lépésrõl lépésre fejlõdött a mai
áruda területe, késõbb nem csak Nagykállóban,
hanem Nyíregyházán, Debrecenben és Haj-
dúnánáson is. A gyerekek, akik a családban
már a negyedik kertész generációhoz tartoz-

nak, a kerté-
szettel együtt
nõttek fel, ki-
véve részüket
annak ügyes-
bajos dolgai-
ból.

– A fiam,
Krisztián az
árubeszerzéssel
foglalkozik, a
lányom Eszter
kerttervezõ,
növényvédõ
szakmérnök és

õ tartja a kapcsolatot a külföldi partnerekkel.
A feleségem pedagógus, de ma már a biztos
családi hátteret teremti meg számunkra és segít
a mindennapi feladatok megoldásában,
akárcsak a 86 éves édesanyám, aki fõleg a
tanácsaival lát el bennünket. Én pedig meg-
maradtam igazi kertésznek, irányítom a
növények termesztését, ápolását és készülök
arra, hogy a négy unokámat, az ötödik ge-
nerációt is kertészekké „neveljem” – mondja
büszkén Horváth László, majd elárulja üzlet-
politikáját, azt, hogy szerinte mi kell(ett) a si-
kerhez. – Igyekeztünk mindenbõl – növé-
nyekbõl, öntözõberendezésekbõl, szerszámok-
ból, virágföldekbõl, kerti dekorációból –
mindig a legújabbat, a legjobbat beszerezni, ezért
állandó résztvevõi vagyunk a hazai és külföldi
szakkiállításoknak, vásároknak, mert csak így
lehet a vevõk minden igényét kiszolgálni.

Horváth úrnak a jelenlegi gazdasági válságról
is megvan a maga sajátos véleménye, amit
részben mondvacsináltnak tart.

„Nekem muszáj optimistának lenni,
különben nem tudnék beruházni” (jelenleg
Nyíregyházán). Mindig tudtunk valamit
újítani, másként, mint mások. Mi történetesen
szeretjük a nehéz helyzeteket, a kihívásokat,
mert egy igazi vállalkozó akkor kezd el
gondolkodni, kiutat keresni, nem pedig
támogatásért kuncsorogni.

A vállalkozó szerint azt, hogy mára eddig
jutottak sok lemondással, áldozattal és még
több munkával sikerült elérniük, hiszen a
„növényeket még Húsvét másnapján és Május
1-jén is gondozni kell”.

Végül Horváth László egy manapság gyak-
ran hangoztatott gondolattal zárta a beszél-
getést, miszerint jelenleg vállalkozásuk fejlõ-
désének legnagyobb akadálya a szakképzett
munkaerõ hiánya.
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Az elsõ nap az általános iskola 1-2. osztályos
tanulói, a második napon a 3-4. osztályosok
versenyeztek. Több mint negyven gyerek mesélt
ezen a két napon, vezetett bennünk a mesék
és mondák világába.

A kis versenyzõk átélve, élményszerûen adták
elõ a Mátyás királyról szóló meséket és mon-
dákat. Elõadásukban érzékelhetõen különítet-
ték el a párbeszédes és az elbeszélõ részeket. A
tanító nénik és a szülõk együtt izgultak a pro-
dukciók sikeréért. A versenyen résztvevõ kisis-
kolások nemcsak olvasni szeretik a meséket,
hanem másoknak átadni, élményt szerezni. Ez
sikerült is nekik.

A mesék és a mondák világában jártunk
Ezen a délutánon mindenki nyert. Nyertek

a versenyzõk, és nyert a hallgatóság is azzal,
hogy ilyen szép élményben lehetett részük.

A zsûri értékelése alapján a következõ
eredmények születtek:

1-2. osztály:
1. Vislóczki Zoltán
2. Nagy Tamás
3. Radvánszki Lilla
4. Hankovszki András
5. Nagy Fruzsina
Különdíjas: Páll Klára

3-4. osztály:
1. Széles Donát
2. Csordás Adrienn
3. Bordás Bernadett
4. Hankószki Fanni
5. Tóth János
Különdíjas: Sipos Eszter, Major Lilla

Minden résztvevõ oklevelet és könyvjelzõt
kapott, a díjazottak értékes ajándékokat és
könyveket vehettek át.

Gratulálunk minden kis mesemondónak,
pedagógusnak, szülõnek a felkészítésért, a
gyermek könyvtárosnak a színvonalas
szervezésért, a zsûrinek az értékelõ munkáért.
Kívánom, hogy sok ilyen sikeres programban
legyen részünk a jövõben is!

Klániczáné Erdõhegyi Karolina

A „reneszánsz éve” kapcsán novem-
ber 24-én és 25-én monda- és mesemon-
dó versenyt rendeztek a Ratkó József
Városi Könyvtár gyermekrészlegében.

A kis mesemondók...

Nagykállóban született
150 éve, 1858. december 26-
án Kain Albert vasútépítõ
mérnök. Középiskoláit az
éppen megnyíló Kállói Gim-
náziumban kezdte 1870-ben,
majd a budapesti Mûegyete-

Híres „kállóiak” évfordulói 2008-ban
Számos magyar településen õrzik hûségesen a jeles szülöttek, nagy elõdök, egykori diákok emlékét, tartják számon

évfordulóikat. Ezt a hagyományt követtük mi is Nagykállóban, már-már a bõség zavarával küzdve.

men szerzett mérnöki diplomát. Egész sor
vasútvonal és a budapesti vasútállomások
tervezõje. Alagutakat is tervezett, melyek kivi-
telezésével is többnyire Õt bízták meg. „Ma-
gyarország” címmel útikönyvet szerkesztett,
amely a vasúti szárnyvonalak mentén
kalauzolja végig az olvasót az 1900-as év
magyar földjén, bemutatva szöveggel és
képekkel a települések építészeti, néprajzi és
egyéb nevezetességeit. Kiállítás rendezésével,
elõadással és vetélkedõvel emlékeztünk rá.

1828. december 20-án
itt született Dr. Korányi
Frigyes, a magyar orvostörté-
net nagy alakja, a magyar
orvosképzés és a tüdõbetegség
elleni küzdelem hazai meg-
szervezõje. Rendkívüli egyé-
niség, aki el tudta érni Bécsben, hogy a köz-
adakozásból létrehozott elsõ magyar tüdõsza-
natórium állami fenntartású legyen és minden
magyar településrõl évente egy szegény sorsú
beteget ingyen gyógyítsanak. Rendkívüli tisz-
telet övezte, bárói rangot kapott.

Az évfordulós kutatás közben derült ki,
hogy a szülõházán már halála után egy évvel
emléktáblát avattak és a ház elõtti teret báró
Korányi térnek nevezték el, s egész napos
ünnepséggel emlékeztek a város nagy fiára. Ha
a tér a világháború utáni átrendezõdésben el
is veszítette nagy szülöttünk nevét, viseli azt
fõutunk nyugati szakasza, középiskolai in-
tézményegység, legjobb gyógyítóinkat elis-
merõ díj és városunk hosszú távú építészeti
terve. Születésének 180. jubileumán szülõhá-
zában kerül átadásra a Korányi-díj, friss ko- Harsányi Gézáné

Mese, mese
mátka

szorúkat kap a szülõház emléktáblája és újabb,
a családtól kapott dokumentumokkal bõvül a
Korányi szoba kiállítása. A diákok a közép-
iskola elõtt álló, szépen megújított szobornál
tisztelegnek, és kiállítás nyílik a névadóról az
intézmény aulájában.

15 évvel ezelõtt 7 nagykállói óvónõ
megalakította a Cantarella Kamara-
kórust saját maguk örömére és a gyer-
mekek zenei ízlésének fejlesztése cél-
jából. Az évek során nõi karrá váltak,
nõtték ki magukat, saját és a hallgatók
megelégedésére.

Az elmúlt 15 év során az ének, a zene be-
költözött a mindennapjaikba. Felemelte lelküket,
egyfajta öröm forrása lett számukra. A közös
énekléssel egy bensõséges közösség tagjai lettek.

A kórus tagjai ma is fõleg pedagógusok, de
legnagyobb örömükre együtt énekel velük:
fényképész, rendõr, hivatali dolgozó, védõnõ;
és ez így jó, mert így közvetítik a zenét minden
régióba.

– Megszámlálhatatlan fellépésen, koncerten,
hangversenyen énekeltünk együtt, s minden
közös program erõsítette, fejlesztette közös-
ségünket, zenei tudásunkat. Az idõ és a karve-

15 éves a Cantarella

Az ünneplõ kórus tagjai

zetõ szakértelme csiszolta
hangunkat. Termé-szetesen
legtöbbet Nagykálló Város
rendez-vényein énekeltünk,
de gyakran kapunk
meghívást a szomszédos
településekre is, emellett
énekeltünk már Budapesten,
sõt több külföldi országban
is felléptünk. Nagyon
büszkék vagyunk arra a 2
CD-re, amit ki-adtunk a
kórussal – mondta Pappné

Zsoldos Judit, a Cantarella Kamarakórus
tagja. –Fontos, hogy köszönetet mondjunk
karvezetõnknek, Bódi Viktóriának, aki 15
éven keresztül igényes, lelkes munkájával tartott
össze bennünket. A hosszú évek alatt nagyon
sokat fejlõdtünk, szakmai hozzáértésével –
talán nem tûnik szerénytelenségnek, ha úgy
fogalmazok – mûvészi színvonalra emelte pro-
dukciónkat, akárcsak zongorakísérõnk,
Jeneiné Právicz Judit, aki játékával nemcsak
a dalokat kíséri, de gyönyörködteti a hall-
gatóságot is.

Az ünnepelt, a Cantarella Kamarakórus
megalakulásuk 15 éves évfordulóján hang-
versennyel, majd december 14-én a már ha-
gyományos Karácsonyi koncerttel ajándékozta
meg a zenebarátokat.

S mit kívánhatunk mi a Cantarella Kamara-
kórus tagjainak? Mi egyebet, mint sok-sok
énekléssel teli közös évet, szép dalokat, sok
fellépést és sikeres hangversenyeket.

Itt élt és munkálkodott
húsz évig Dr. Jósa András,
aki 1864-ben érkezett ide pá-
lyakezdõ orvosként. A szabol-
csi megyeszékhelyen koráb-
ban már három jeles õse
munkálkodott, közülük az if-
jú orvos szempontjából legjelentõsebb Dr. Jó-
sa István, a nagyapa, aki a megye elsõ fõorvo-
sa volt 1787-tõl 1887-ig. Bár szükségesnek tar-
totta, kórházat alapítania nem sikerült. Egy
alapítványt tett, amely segítségével unokája
megvalósította nagyapja vágyát, létrehozta,
illetve 8 ágyasról 84 ágyassá fejlesztette a kállói
kórházat.

Dr. Jósa Andrást úgy jellemzik a méltató
írások: „az utolsó polihisztor”. Bár elsõsorban
gyógyító orvos, legendák szólnak életmentõ
operációiról, amellett az egész megye egész-
ségügyét szervezõ fõorvos, kórházat teremtõ,
annak fejlesztéséhez hihetetlen kreativitással
pénzt szerzõ,  kísérletezõ, tudományos cikkek
sorát publikáló és kiváló szépíró, népszín-
mûíró, díszlettervezõ és festõ, színész, rendezõ,
hangszerkészítõ, amatõr régész, múzeuma-
lapító, civilszervezeteket, egyesületeket szerve-
zõje, igazi humanista. Neki köszönhetõ, hogy
az egykori, elhagyatott, romlás szélén álló volt
megyeháza állami fenntartót kapott és váro-
sunk képét meghatározó szép épülete kórház-
ként mûködhet. Húsz évig élt és munkálkodott
itt, (itt született hat lánya is) köztiszteletben
állt, széles körben ismert volt, mégsem könnyû
a mai kutatónak megtalálnia nagykállói „láb-
nyomát”. Házának, a „kondorhegyi várkas-
tély”-nak helyét azonosítani csupán a véletlen
segített, hiszen annak idején még nem volt

ingatlan nyilvántartás. Az 1875-ben és ’76-ban
felvett kölcsöneinek teherlapja õrizte meg
számunkra annak bizonyítékát, hogy egykori
otthona az az épület, amelyben a Polgármeste-
ri Hivatal mûködik. Ma márványtáblák jelzik
emlékét az egykori kórház és lakóháza épü-
letén. Szerette Kállót! Méltán érdemli meg az
utókor tiszteletét, megemlékezését halálának
kilencvenedik évfordulóján! Az évforduló
tiszteletére nagykállói közremûködõkkel
(Marinka Tibor tánctanítványai és Harsányi
Gézáné) film készült Jósa Andrásról, amelyben
megjelennek városunk régi képei.

Nyírcsászári szülötte, de itt
volt diák, itt szerzett életre
szóló élményeket, itt érett-
ségizett Szabó László néven
a késõbbi színmûvész,
Szilassy László. 1938 és ’44
között 40 filmben játszott.
Különös sors jutott neki: a
II. világháború után összetévesztették egy
Szilassy nevû nyilassal, s hiába bizonygatta,
hogy Õ Szabó, elítélték. Emigrációból pró-
bálta bizonyítani a tévedést. Ausztriában egy
kigyulladt vonat égõ részét lekapcsolva élete
kockáztatásával több száz ember életét mentette
meg, amiért magas kitüntetésben részesült.
Külföldön is játszott bízva a hazatérés lehetõ-
ségében, de mire tisztázódott az ártatlansága,
a súlyos betegség és a halál megakadályozta
abban, hogy hazatérjen. Jávor Pál és Páger
Antal mellett az ország harmadik nagy film-
színésze volt. Száz éve 1908-ban született.

Olykor felmerül a kérdés: mire jók ezek a
megemlékezések? Talán arra, hogy megismerve
a régi nagyok küzdelmeit, emberi tisztességük,
kemény kitartásuk, emberszeretetük, öt-
letességük példájából bizakodást, erõt me-
ríthetünk mi, a jelenkor nehézségeit megélõ
késõi utódok.

A Ratkó József Városi
Könyvtár karácsonyi

Könyvajánlója:

Felnõtteknek:
Adventtõl Karácsonyig - tanácsok ötle-

   lek az ünnepi elõkészületekhez
Új karácsonyi üvegfestés
Karácsonyi dekorációs ötletek - papír-

    ból, drótból, filcbõl és vegmatricából
Karácsony - magyar hagyományok
Szabad-e bejönni ide Betlehemmel?
Egy csésze vigasz karácsonyra -  tör-

  ténetek az öröm csodájáról és a meghitt
  ünnepekrõl

Karácsonyi angyal

Gyerekeknek:
Karácsony fényei
Karácsonyi hagyományok

   a nagyvilágban
Nagy karácsonyi képeskönyv
Gyöngycsillagok Karácsonyra
Karácsony csillaga
Karácsonyi ajándék: karácsonyi

   elbeszélések
Menjünk mi is Betlehembe
Szalmaország csodái

Minden könyvtárhasználónak
Békés Karácsonyt

és Boldog új évet kívánnak
a könyvtárosok!

A Ratkó József Városi Könyvtár dolgozói

tájékoztatják a könyvtár látogatóit,

hogy intézményük

2008. december 24-tõl

- 2009. január 4-ig ZÁRVA tart.

Nyitás: 2009. január 5. (hétfõ) 9,00
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Mogyorósi László

2008. november 22-én a városi Sport-csar-
nokban került megrendezésre a Nagykállói
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézmény-
egység Szalagavató ünnepsége. Ezen a napon
71 fõ  12. évfolyamos diákunkra tûzték  fel az
emlékezés szalagjait az osztályfõnökök.

Ha talpam alatt a hó ropog,
tested látom, dór oszlopot,
s belépek újra, szívdobogva,
szobrod elé, a panteonba;
örök a tél, hol megjelentél,
szellemjárta, huzatos szentély,
s az égre szórt papírlapok nagy
hópelyhekként rám záporoznak,
mint merénylet után a lángba
borult test ezer csontszilánkja.

„Felejtsük el!” - mondtad. Ziláltan
dideregtünk a nagykabátban,
mint fenyõárus, s otthonomban
az álmokat kicsomagoltam,
emlékezve, milyen tudatlan
remegés volt a mozdulatban:
úgy ért egy pillanatra össze
kezünk, ahogy lehull a kõre
egy karácsonyfadísz -egy hajcsat-,
mit a szikár valóra aggat
kezem, s a gömb, amit pirosnak
láttam kívül, belül ezüst csak,
s a tûlevelek úgy peregnek
szét majd, mint könnye egy gyereknek.

Fenyõdísz

Juhász Zoltán átadja a díjat
Keresztúry Sándornak

Az év nagykállói mûvésze
Egy kiállítás képei…

Tyúkok

Gondolom ilyen volt száz éve

Keresztúry Sándor festõmûvész kapta
idén az Ámos Imre-díjat, melyet decem-
ber 8-án vehetett át a Mûvelõdési Köz-
pontban. A kitüntetést azoknak a nagy-
kállói képzõ- és alkotómûvészeknek ítéli
oda a Képviselõ-testület, akik kiemelkedõ
színvonalú, értékes mûvészeti alkotást
hoztak létre, akik a város kulturális, mû-
vészeti életében hosszú idõn át kiemel-
kedõ munkát végeztek,  és munkásságuk
elismerést nyert a mûvészeti életben, a
mûértõ közösség körében.

Rendhagyó volt az idei Ámos Imre-díj
átadó ünnepség, hiszen maga a kitüntetett,
Keresztúry Sándor is megajándékozta a meg-
jelenteket és a városlakókat egy nagyszerû
vizuális élménnyel, hiszen alkotásaiból ren-
dezett kiállítást a Mûvelõdési Központ Kama-
ratermében. Az ünnepségen elõször a Megle-
petés Énekegyüttes mûsora köszöntötte a
vendégeket, majd Orosz János, a Kulturális
Bizottság tagja mutatta be a képzõmûvészt,

elevenítette fel életútja egy-egy állomását, ezt
követõen Kertész Nóra, a Korányi Frigyes
Gimnázium tanulója Ámos Imre versrészle-

teket adott elõ, ezután pedig Juhász Zoltán
polgármester átadta a festõmûvésznek az
oklevelet és Nagy Lajos Imre szobrászmûvész
kisplasztikáját.

„Én soha nem voltam hiú ember, különö-
sebben a díjak sem érdekelnek, akár ingyen is
odaadom a képemet, nem a honorárium miatt
festek, hanem azért mert szeretek alkotni” -
mondta a realista, de néhány munkáján a
szürrealizmus jegyeit is megjelenítõ festõ a
díjátadón.

Keresztúry Sándor 1947-ben született Buda-
pesten kamaszkorától jeleníti meg vásznon
gondolatait, az értékes pillanatokat. Néhány
év kényszerû szünet után 1982-ben Kárpátalján
talál újra idõt és kedvet a festéshez. Ettõl kezdve
folyamatosan fest, képezi magát. Több bu-
dapesti képzõmûvészeti körnek is tagja volt,
1995-2005 között a nyíregyházi Benczúr Gyula
képzõmûvészeti körbe járt, melyet Soltész Al-
bert irányított. Rajztudását itt fejlesztette tovább.

Eddig 30-nál több önálló, és számtalan közös
kiállításon vett részt, ezek közül a legemléke-
zetesebb az izraeli tárlata volt. Képei Magyaror-
szágon kívül számos már országban – így

Ukrajnában, Ausztriában, Görögországban,
Angliában, Németországban és az Egyesült
Államokban – is megtalálhatóak.

Nagykállóba 15 évvel ezelõtt költözött, s
mint mondja: jól érzi itt magát. Ez a vidék
több képének is témául szolgált már.

A mai mûvészekrõl azt tartja, hogy anyagilag
nehéz helyzetben vannak azok, akik mûvésze-
tükbõl szeretnének megéli. „Én saját magam
és környezetem örömére, kedvtelésbõl festek.
Megragad egy jelenet, egy életkép és azt viszem
vászonra.”

A képzõmûvész elárulta, hogy jelenleg nem
fest, hanem képkereteket készít, mert a megfes-
tett gondolatait tartalmazó vásznakat saját
készítésû keretekbe „zárja”.

„Az a helyzet, hogy a mûtermem beszûkült,
a családom ugyanis nehezen viseli az olajfesték
szagát, ezért télen inkább akvarelleket készítek
az évközben ért impulzusokból, illetve a lefo-
tózott pillanatképekbõl, s ezek közül nyáron
a külsõ mûtermemben azokat festem meg,
amelyek a legjobbak.”

A Nagykállóból elszármazott iroda-
lomtörténész, esszéíró, kritikusnak, a
Bárka folyóirat szerkesztõjének, Elek
Tibornak ítélte ebben az évben a Hang-
súly mûvelõdési és mûvészeti alapítvány
kuratóriuma a Ratkó József-díjat.

Elek Tibor lett
az idei Ratkó József-díjas

A díjátadás pillanata

A tizenöt éve alapított Ratkó József-díjjal a
kuratórium azokat az alkotókat jutalmazza,
akik az ország keleti feléhez kötõdnek,

ceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szerzett magyar-történelem szakos diplomát.
Jelenleg Gyulán él és Békés megye irodalmi
életének meghatározó személyisége, a Bárka
címû folyóirat fõszerkesztõje. Rendszeresen
publikál hazai és határon túli irodalmi la-

munkásságukkal felül-
emelkedtek a mûvészi
irányzatokra jellemzõ
szûklátókörûségen,
„elmaradottságon”,
életmûvükkel ezen
túlmutatva európai
értékeket teremtettek.

A 46 éves irodalom-
történész Nagykál-
lóban töltötte gyer-
mekkorát, itt érettsé-
gizett, majd a debre-

pokban, fõ kutatási területe a kortárs magyar
irodalom határoktól függetlenül.

Elek Tibor a König Róbert grafikusmûvész
által metszett oklevelet és Kõ Pál szobrász-
mûvész plakettjét a Móricz Zsigmond megyei
könyvtárban december 1-én vette át Seszták
Oszkártól, a Megyei Közgyûlés elnökétõl.

– Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj,
mert olyan jeles költõk után kaptam meg mint

Nagy Gáspár, Vári
Fábián László, A-
czél Géza. De azért
is, mert nagykállói
vagyok, ott nõttem fel,
ott érettségiztem,
ismertem Ratkó
Józsefet, és azt a
szellemiséget igyek-
szem õrizni és tovább
vinni, amit õ képviselt
– mondta Elek Tibor,
s egy üzenetet is

megfogalmazott számunkra: – becsüljük meg
történelmi örökségünket és abból táplálkozzunk,
másrészt legyünk szociálisan érzékenyek,
harmadrészt az egyéni és a közösségi gondokat
együtt képviseljük, és nem utolsó sorban írjunk
szép verseket.

Iskolánk diákjai ünnepi mûsorral köszön-
tötték a végzõs diákokat. A szalagtûzés után a
végzõs diákok táncprodukcióit tekinthették
meg a vendégek, utána pedig a diákok együtt
mulattak szüleikkel, tanáraikkal a Korányi
Frigyes Gimnázium ebédlõjében.

Szalagavató a Budaiban

A végzõsök tánc bemutatója

 „Én, én vagyok. Nincs a világon senki,
aki ugyanilyen lenne.
Ezért minden, amit teszek, igazán jellemzõ rám,
mert ez én vagyok.
Én, én vagyok s ez így van jól.”

Napjainkban egyre szaporodik a tanulási
nehézséggel és magatartászavarokkal
küz-dõ gyermekek száma. Egyre több szülõnek
kell szembesülnie azzal, hogy gyereke
valamelyik tárgyból nem tud lépést tartani a
társaival, nem tud megülni az iskolapadban,
nehezen illeszke-dik be és nem, vagy csak
részben tud megfelelni az óvodában, iskolában
vele szemben támasz-tott követelményeknek.

Iskolánk új profilja ehhez nyújt segítséget a
2007/2008-as tanév szeptemberétõl, mely
a pedagógiai szakszolgálat keretein belül
mûködik. A nevelési tanácsadás keretében egy
fõállású pszichológus és egy részmunkaidõs
klinikai szakpszichológus dolgozik.

Õk a következõ feladatokat végzik:
szülõk, pedagógusok segítése a maga-

tartás zavarral, beilleszkedési nehézséggel
küzdõ gyermekek nevelése terén
 gyermekek pszichológiai vizsgálata
 pszichológiai terápia pszichés eredetû

 zavarok rendezése érdekében
 iskola érettségi vizsgálat
 szakvélemények készítése óvoda,

 iskola, szülõ kérésére
 egyéni, csoportépítõ terápia
 pályaválasztási tanácsadás.

A fõállású pszichológusunk, Kovács Kinga
a hét minden napján, Dr. Gavallér Andrea
keddi napokon dolgozik. A pszichológus min
denki számára elérhetõ, problémajelzõ adat
lapot nemcsak a pedagógus tölthet ki, hanem
a szülõ is, hiszen vannak olyan esetek, amikor
a gyermek vagy a szülõ szeretné, ha nem tudna

A pedagógiai szakszolgálatról
a vizsgálatról az iskola. Az ellátás nemcsak a
nagykállói óvodások, általános és középiskolá
sok számára biztosított, hanem a
kállósemjéni óvodások, iskolások számára is.

Szakszolgálatunknál négy fõállású fejlesztõ
pedagógus dolgozik.

Feladataik:
 a részképesség problémák szûrése, mérése

és a feltárt hiányosságok pótlása, fejlesztése
tanulási nehézséggel, részképesség

zavarral küzdõ gyermekek fejlesztése
korai fejlesztés az ötödik életévüket

betöltött gyermekek számára
 szakvélemények készítése

A gyógytestnevelés feladatait egy fõállású
testnevelõ-gyógytestnevelõ látja el.

Feladatai:
 mozgásszervi (ortopédiai) eltérések

korrekciója
iskolaorvos és szakorvosi elõzetes szûrõ-

vizsgálata alapján speciális egészségügyi
célú testnevelési foglalkoztatás

súlyosabb deformitásban szenvedõ
gyermekekkel való folyamatos szak-
szerû foglalkozás
Szakszolgálatunknál három részmunkaidõs

logopédus dolgozik.
Remélem, hogy szakszolgálatunk bemutatá-

sával segítséget nyújthatunk azon szülõk, gyer-
mekek számára, akik eddig nem mertek szembe
nézni problémáikkal, és segítséget kérni.

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Elérhetõségeink: Nagykállói Város Ön-

kormányzat Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat Nagykálló, Szabadság tér 5-8.

Telefon, fax: 42/563-000, 42/263-449

           Bereczkiné Pápai Margit Egy lépéssel az érettségi elõtt
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MOZAIK

A Nagykállói Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykálló Térségi Mûvelt Cigány
Ifjúságért Alapítvány adománygyûjtést szervez egy nagykállói többgyermekes roma család
részére, akiknek 2008. november 25-én kigyulladt a háza. A tûzoltók próbálták megfékezni
a lángok terjedését, azonban ennek ellenére a tetõszerkezet és a berendezések teljesen kiégtek.
A család jelenleg rokonoknál lakik, az újjáépítéshez azonban szükségük lenne természetbeni
és anyagi támogatásra is.

Felajánlást tehetõ a következõ címen: Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7. (a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat irodájában), vagy a Nagykálló Térségi Mûvelt Cigány Ifjúságért
Alapítvány bankszámlaszámán: 67800285-11036526

Jótékonysági felhívás

Õsszel kaptam a hírt, hogy a Balatonnál –
nevezetesen Zánkán – életmódtábort tartanak
és ha van kedvem, akkor szívesen látnak. Ha
igazán õszinte szeretnék lenni, akkor be kell
vallanom, hogy a rendezvény mellett a legfõbb
érvem talán az volt, hogy igazoltan maradha-
tok távol az iskola monoton hétköznapjaitól.

A programban résztvevõ társaimmal izga-
tottan vártuk az indulás pillanatát, mely igen
hamar el is érkezett. Egy borongós pénteki
napon „vállunkra vettük a világot”. A délutáni
érkezés ellenére kalandkedvünk mit se apadt,
s ilyen hangulatban vettük át szobáinkat.

A színes programok között mindenki meg-
találhatta a számára legszimpatikusabb foglal-
kozást. Szép emlékeink közé sorolandó a hajó-
út a balatoni naplementében, a veszprémi
színház látogatása, ahol az „Elindul a bakter-
ház” címû darabot tekinthettük meg, amit
fergeteges tapsvihar követett. Egy délelõtti
kiránduláson a tihanyi apátság nevezetességeit
is megismerhettük, akárcsak a Festetics kastély
káprázatos termeit és berendezéseit. Utolsó este

Diáktábor Zánkán
A Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Budai Nagy Antal Szak-

középiskola Intézményegység 10 tanulója és egy kísérõ tanár a Nyírvidék TISZK 
szervezésében 2008. októberben egy Életmód-Életvitel Táborban vett részt Zánkán.

minden csoport külön kis mûsorral mutatta
be iskoláját, s bizony elmondhatom, hogy a
diák képzelõerõ szárnyaló nagyságokba emel-
kedett.

Utólag, mint tudják, minden emlék meg-
szépül, s minden pillanat groteszkké válik,
de az új ismeretségek megmaradnak, az
emlékek - legyenek jók vagy éppen rosszak –
„tárházunk” részei lesznek, melyek lényünk
kitörölhetetlen egységei.

 Buzsik Anita  12/B

A Balaton-felvidéken

A versenyen, amelyet elsõként hirdettek meg
az induló tíz csapatból a pontszámok alapján

A sikeresen szereplõ csapat tagjai:
Buczkó Adrienn, Terebesi Tímea, Nagy
Katalin, Sipos Gergõ és Szilágyi János.

Tegyük szebbé a karácsonyt

az ötödik helyen vé-
geztünk. Jutalmunk
egy húszezer forin-
tos könyvutalvány
volt.

A verseny témája
az advent, a kará-
csonyi ünnepkör be-
mutatása, az ünnepi
készülõdés megje-
lenítése a tanult szak-
mai ismeretek krea-
tív alkalmazásával az
iskola szakmakíná-
latának megfelelõen.

A Nagykálló Kállay Rudolf Szakiskola
„Tegyük szebbé a karácsonyt” címmel
szakmai tanulmányi versenyen vett részt
2008. december 10-én a Nyírvidék
TISZK KHT. központi képzõhelyén.

Szerencsésnek éreztük magunkat, mert az
iskolában folyó széleskörû szakmai képzés
lehetõvé tette, hogy mindenki hozzájáruljon
a karácsonyi projekt megvalósulásához. A
könnyûipari szakmacsoport tette a legtöbbet
a dekoráció sikerességéért. Karácsonyi díszeket
készítettek kézimunkával, filcbõl; az adventi

kalendáriumhoz kis zsákokat, illetve az asztalra
terítõket és szalvétákat varrtak. A bádogos
szakmacsoport is kivette részét a munkából,
õk a karácsonyi mézeskalács sütéséhez formá-
kat készítettek.

Kifejezetten egy kérésnek tettünk eleget,
amikor bevontuk a kõmûves szakmacsopor-
tot az alkotásba. Bár elsõre nehéz elképzelni,

hogy a kõmûvesek
milyen módon tud-
nak hozzájárulni a
dekorációhoz, mivel
alapvetõen betonnal
dolgoznak, õk mégis
találékonyságukat és
kreativitásukat bizo-
nyítva felajánlották,
hogy gipszbõl kará-
csonyi díszeket ön-
tenek. Az irodai
asszisztens szakma-
csoport menükártyát
szerkesztett. Ennek

elõzménye, hogy a pincérek karácsonyi
menüsort állítottak össze, ez került rá a kár-
tyára. Végül pedig a vendéglátó szakmacso-
portról is elmondhatjuk, hogy kellõképpen
kivették részüket az elõkészü-letekbõl, hiszen
narancsot szárítottak és mézeskalácsot sütöttek.

Sõrés Ágnes  felkészítõ tanár

Az általános iskola alsó tagozatában 453
kisdiák várta nagy-nagy izgalommal a Mikulás
bácsit. Az elsõ osztályos apróságoknak mûsor-
ral kedveskedtek az ötödikes gyerekek, a
nagyobbak osztálykeretben ünnepeltek.

A krampuszok kíséretében érkezõ Mikulás
átadta a csomagokat, megdicsérte a jó tanuló-
kat. A délután vidám hangulatban, táncos
mulatsággal ért véget.

Mikulás
A Nagykállói Nõszövetség a 2007. évi

személyi jövedelemadó 1 százalékból
182.535 forintot kapott, melyet az egye-
sület alapító okiratában foglalt céloknak
megfelelõen használnak fel.

Köszönjük támogatásukat!

1 %

A Nagykállói Beteg Gyermekekért
Alapítvány ezúton szeretné megköszönni
mindazoknak, akik 2007. évi jövede-
lemadójuk 1 százalékát felajánlották. A
felajánlott összeg 605.427 Ft., amit az
alapító okiratban meghatározott célra
fordít az alapítvány.

Köszönettel: az alapítvány
kuratóriuma

Még októbert írtunk, amikor a Nagy-
kállói Csipkeverõkör Félegyházi Józsefné
vezetésével, a Magyar Csipkekészítõk
Egyesülete és a Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. megszervezte a Csipkeké-
szítõk III.  Országos Találkozóját váro-
sukban, ahová az ország több pontjáról
és a határon túlról is érkeztek a csipke-
csodák készítõi.

Három napig jókedvûen verték

Nagykállóban a
csipkeverést Félegy-
házi Józsefné hat
évvel ezelõtt kezdte
el. Rövid idõ eltelté-
vel megalapította a
gyermek- és felnõtt
szakkört, mert véle-
ménye szerint: nem
jó egyedül csipkéz-

ni, közösen sokkal örömtelibb.
– Rajtuk is látom azt a boldogságot, amit

én már megtapasztaltam. Nagy öröm, amikor
a cérnák összevisszáságából elkészül a szép csipke,
ami olyan drága, mint az arany – mondja
Anikó

Félegyházi Józsefné 2005-ben regionális
kiállítást, illetve találkozót tervezett, de a nagy
érdeklõdésre való tekintettel országos találko-
zóvá nõtt, ahová külföldrõl is érkeztek „csipké-
sek”, mint ahogy idén is (Németországból,
Szlovákiából). A csipkések magukkal hozták
értékes kézimunkáikat, amelybõl kiállítást is
szerveztek, s itt az alkotók csaknem minden
csipketechnikát felsorakoztattak. Megmutatták,

hogy a csipkének milyen sokféle alkalmazási
lehetõsége van – a viseletben, a lakás-
textíliákon, vagy akár ajándék formájában

A szervezõk pályázatot is hirdettek. Felnõt-
teknek a – reneszánsz év kapcsán „A csipkés
szoknya” címmel – a reneszánsz kor jellegzetes
elemeinek megfogalmazását, szoknyákon való
alkalmazását várták el az alkotóktól. A bekül-
dött pályamunkák a Mátyás korabeli kódexek
díszítményeit, növényi ornamenseit használ-
ták fel a ma is hordható ruhák díszeként. A má-
sik pályázatot 18 év alattiaknak részére, „A magyar
népmesék virágai” címmel hirdették meg, ahol
a fõdíjat a nagykállói Kévés Kinga nyerte el.

A szervezõk a rendezvényen szakmai elõadá-
sokat és különbözõ csipketechnikai oktatásokat
is beépítettek a programba. A csipkézésen
kívül a barátkozásra, szórakozásra alkalmat adó
táncházat, városi sétát és harangodi kirándu-
lást, ahogyan õk nevezték „harangodi puszta-
partit” is szerveztek, így nem csoda, hogy a
vendégek már most jelezték: szívesen jönnek
két év múlva is. „Azért szeretünk ide jönni,
mert a csipkézésen kívül az elõadások és okta-
tások által szakmailag is bõvülõ ismeretekkel
és újabb barátságokkal térhetünk haza. A
nagykállóiak mindig nagyon jó vendéglátók!”

– Célom, hogy Nagykálló a jövõben nem
csak a táncok, hanem a csipke városa is legyen.
Szeretném tovább színesíteni ezzel a kézmûves
foglalkozással Nagykálló népmûvészeti palettá-
ját, értelmes szabadidõ eltöltést kínálni és nem
utolsó sorban megteremteni a „nagykállói
csipkét” – mondta Félegyházi Józsefné.

Félegyházi Józsefné

A Nagykállói Kállay Rudolf Szakis-
kolában idén is megtartották a Kállay
emlékhetet november 10. és 14. között. Az
egyhetes rendezvény programja között
szerepelt: múzeumlátogatás, szakmai be-
mutató, történelmi vetélkedõ, és megem-
0lékezés, fõhajtás az õsök emléke elõtt.

Az idei Kállay emlékhét újdonsága volt, hogy
Nagykálló testvérvárosából Borisból (Szlo-
vákia) és Tasnádról (Románia) érkezett kö-
zépiskolásokat és kísérõ tanáraikat is vendégül
látták a Szakiskolában. A hét során a diákok
múzeum- és városlátogatáson is részt vettek,
ahol Nagykálló nevezetességeivel, illetve a Kállay
család történetével  ismerkedhettek. A Kállay
Rudolf Szakiskolában rendezett „Ki tud többet
Nagykállóról?” vetélkedõn pedig a diákok hely-
ismeretére volt szükség.

– Hagyomány intézményünkben, hogy a 9.
évfolyam tanulói ezen a héten ellátogatnak a
Kállai-gyûjteménybe Nyíregyházára, hogy
megismerjék a család történetét és névadónk
életútját. Ebben segítségükre van a gyûjtemény
igazgatója, dr. Lakatos Sarolta, aki ennek az
emlékhétnek a fõ mozgatója, motorja – mond-
ta Ferencziné Kerezsi Eleonóra, a Nagykállói
Kállay Rudolf Szakiskola igazgatója. – Iskolánk-
ban ezen a héten vendégül láttuk a Nagykálló-
ban is sok idõt eltöltött író, Ilosvay Ferenc

özvegyét, Johanna von Ilosvayt, aki Bécsbõl
érkezett hozzánk.

– Hálás szívvel jövünk Nagykállóba, hiszen
Ferencziné Kerezsi Eleonóra igazgató asszony
tisztelettel ápolja dédapánk emlékét – mondta
Kállay Hellén a névadó-kórházigazgató déd-
unokája, akit a családból még Prof. Dr. Kállay
István és Kállay Miklós (Rómából) kísért el,
hogy az oktatási intézmény mellett felkeressék
a névadó sírhelyét is.

Az ünnepi héten a Kállay és Ilosvay család
mellett természetesen az iskolában folyó
szakmai munka is elõtérbe került, ezek közül
is az épület- és építménybádogos szakmacso-
port munkája. A nagykállói és kistérségi vál-
lalkozók részére ugyanis az iskola fémipari 
mûhelyében bádogos munkákból bemutatót
tartottak.

A emlékhéten idén is kiosztották a Szakis-
kola és a névadók családtagjai által alapított
díjakat. A Kállay Kristóf díjat példás magavi-
seletért, kitûnõ tanulmányi eredményért és
szorgalomért ítélt oda a bizottság Orgován
Éva 13. c osztályos nõiruha-készítõ szakmacso-
portos tanulónak. Az író, Ilosvay Ferenc nevét
viselõ díjjal pedig Szabó Nikoletta, 12.
évfolyamos, ápolási asszisztens tanulót jutal-
mazták, a magyar nyelv és irodalom, valamint
a magyar néphagyományok ápolásáért nyújtott
tevékenységéért.

Kállay emlékhét a Szakiskolában



7NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XVIII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM – 2008. DECEMBER

KÖZÉLET

Egészségügyi Központ -
központi telefonszáma: 42/ 263-408

Dr. Bódor Klára doktornõt a 42/262-721-es
telefonszámon tudják elérni.

Dr. Járay Éva Klára iskolaorvos rendelési ideje:
Hétfõ: 8,00-12,00  - Nagykállói Középiskola Korányi
Frigyes Gimnázium Intézményegysége
Kedd: 8,00-12,00 - Nagykállói Középiskola Budai Nagy
Antal Intézményegysége
Szerda: 8,00-12,00 - Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola
Csütörtök: 8,00-12,00 - Nagykállói Egyesített Óvoda
és Bölcsõde
Péntek: 8,00-12,00 - Nagykállói Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszolgálat
Hétfõtõl-Péntekig: 14,00-16,00 - Nagykállói Középiskola
Kollégiuma

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK:

A Rendõrség ingyenesen hívható
segélyhívó száma:

107 és 112.
Munkanapokon:

 8-16 óra között a 42/263-156 telefonon.

Hirdetésfelvétel:
munkanapokon 8-16 óráig

Személyesen:
a Nagykállói Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. irodájában (Kossuth út 8.)
telefonon: 42/263-141

Nagykállói Televízió
aUPC start csomagban,

a 623.25 Mhz

Lassan véget ér megint
egy év, benne két szép ün-
neppel. A gyerekek mióta
Mikulás létezik, mindig nagy
izgalommal várták. Az én
gyermekkoromban nem volt
tévé, így mi nem sok Miku-
lást láttunk. De mikor eljött
december 6., mindig benne
volt a cipõnkben a csomag

A Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység 9. a kezdõ
kéttannyelvûs osztályában a közelmúltban közvélemény-
kutatást tartottunk. Két kérdésre vártuk a diákok válaszait.
Íme egy csokorra való a tanulók véleményébõl:

Nosztalgiáztam Miért lettem
német kéttannyelvûs?

1. kérdés: Miért válasz-
tottad a német kéttannyelvû
tagozatot?

 Már általános iskolában
is nagyon szerettem a nyel-
veket. A továbbtanulás miatt a
két világnyelv: a német és az
angol magas szintû elsajátítását
alapvetõnek tar-tom.(Ignéczi
István)

 Szeretek nyelvet tanulni
és érdekel a német. Ez az or-
szág legjobb kéttannyelvûje.
(Nagy Ádám)

 Olyan szintû nyelvtu-dást
biztosít, amelyet máshol ennyi
idõ alatt nem érhetnék el.  A
legjobban azt szeretem benne,
hogy anyanyelvi ta-nárunk is
van. (Szabó Szimonetta)

 Manapság két idegen
nyelv az elvárható, és itt a heti
22 németórán biztos nyelv-
tudásra tehetek szert már az
elsõ évben. Az utána követ-
kezõ években pedig megtet-
szett, hogy németül tanuljuk
a történelmet, földrajzot és
matematikát. (Boros József)

 Sok lehetõséget nyújt ez
az iskola, például helyben tu-

dunk német nyelvvizsgát ten-
ni, külföldre is eljuthatunk.
Nagyon szeretem, amikor né-
met anyanyelvû tanárral va-
gyunk, mert a kiejtést egy va-
lódi némettõl tanulhatjuk.
(Borbély Dóra)

2. kérdés: Milyen tapaszta-
latokat szereztél eddig?

 Az eddigi tapasztalataim
minden irányban pozitívak,
igaz, hogy sokat kell tanulni,
de nagyon megéri. Három és
fél hónap alatt megértem a né-
met anyanyelvû tanárokat is.
Az osztály eleinte még félénk
volt, de mostanra már össze-
rázódott és nagyon jó fej min-
denki. (Horváth Tibor)

 Én teljesen kezdõként
jöttem ide, és négy hónap
alatt szinte majdnem ugyan-
annyit tudok németül, mint
pár haladó. (Nagy Roland)

Úgy érzem, hogy renge-
teget gyarapodott a szókin-
csem és bátrabban szólalok
meg németül. (Nagy Adrienn)

Összeállította:
Fürjes Zsófia

A német kéttannyelvûs osztály

és sajnálkoz-
tunk, hogy el-
aludtunk, mi-
elõtt ideért
volna. Egyszer
azonban a mi
utcánkban is
járt a Mikulás.
Volt is nagy
izgalom a gye-
rekek körében,
csak messzirõl
mertük követ-
ni, rám is szólt, hogy miért
nem vagyok otthon, mikor
mindjárt hozzánk is jön. Fu-
tottam haza a cipõmet tisztít-
ani. Sajnos, többet nem jött
a Mikulás személyesen,
ebben talán az is közre-
játszott, hogy a szomszéd
kislány megjegyezte: „ez nem
is a Mikulás, mert a ke-
resztanyám lisztes put-tonya
van a hátán”.

Karácsony közeledtével
folyt a nagytakarítás, de az
év többi napján is igyekeztek
tisztán tartani a portájukat
és annak környékét a lakók,
és nem vártak Kígyósi Jani
bácsira, a falu egyetlen utcas-

eprõjére. Valahogy akkor az
emberek is jobban figyeltek
egymásra, a hanyag embert
megszólták, a becstelent kire-
kesztették, a bajban lévõt
segí-tették.

Karácsony vigíliáján min-
den felõl hallani lehetett a
kán-tálók énekét, volt hely
a betlehemeseknek. Az

ünnep nem
csak arról
szólt, hogy ki
milyen nagy
a j á n d é k o t
kap, hanem
az ember-
ségrõl, a sze-
retetrõl, az
együvé tar-
tozásról. Ma-
napság eb-
ben a nagy

rohanásban, vásárlásban
lehet, hogy egy kis figyelem,
egy jó szó többet jelentene,
mint Szenteste a fa alatt az
ajándékok dömpingje.

 Nekünk kiskállaiaknak
ta-án ezért is esett jól az utca
elején várakozó Mikulás,
nem is az a pár szaloncukor
esett jól, hanem az oda-
figyelés, minden megállított
járókelõ fontosnak érezhette
magát. Nagyon köszönjük
Mikulás bácsi!

Egy kicsit nosztalgiáztam.

Csonkáné Kerezsi
Katalin

Jegyrendelés és elõvétel: a 30/632-7537

A nagykállói Szabadidõsport és Természetbarát Egyesület
(SZATE)

2008. december 30-án (kedden) este harangodi gyalog-
túrára hívja a természetbarátokat, túratársakat. Féltávnál az Ibo-
lya-ligetnél szalonnasütéssel egybekötött óév búcsúztató! Sütéshez
a szalonnát, hagymát, kenyeret, és az innivalót a SZATE biztosítja.

 Indulás: 18 órakor a Szabadság-téri szökõkút elõl.
 Érkezés: kb. 21.30 órakor a Szabadság-térre
 Túraútvonal: Szabadság-tér - Vadkert út - Harangodi-tó

déli-gát - Arany János utca - Harangodi Kiránduló Központ -
Ibolya-liget - Harangodi-tó északi vége - Harangodi-tó nyugati-
gát - Vadkert utca - Szabadság-tér

Túratáv: 9 km.
Szintemelkedés: nincs
Felszerelés: hátizsák vagy válltáska, csúszásmentes lábbeli (túra-

bakancs, edzõcipõ), valamint idõjárásnak megfelelõ öltözet. Tál-
cáról, evõeszközrõl, nyársról, világító eszközrõl, (fáklya, vagy elem-
lámpa) ülõpárnáról, (a lócára) mindenki magának gondoskodik.

Étkezés: Közös szalonnasütés. (+Ki mit hoz még magának!)
Részvételi díj: nincs
Jelentkezés: Kondor Bertalannál a 20/398-5950 telefon-

számon. Elõzetes jelentkezés szükséges, hogy tudjuk mennyi
enni és innivalóra, stb.-re van szükség.

Óév búcsúztató túra

A SZATE nevében kellemes karácsonyi ünnepeket,
vidám szilvesztert, és boldog, békés újévet kívánunk
minden jóakaratú, természetszeretõ embertársunknak!
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M O Z A I K

A P R Ó H I R D E T É S
Nagykállóban, a Nyíregyházi úton a (MOL kúttal szemben)

az autópályától 1 km-re 1,2 HA földterület, 3 éve épült mezõ-
gazdasági épülettel, ipari árammal, - bármilyen tevékenységre
alkalmas - ELADÓ. Ár:15 millió Ft. Telefon: 20/595-7264

Nagykállóban, a Nyíregyházi útból nyíló, Erdõalja utca
elején bekerített építési telek ELADÓ. Telefon: 20/944-6461

Nagykálló fõutcáján vállalkozásra is alkalmas, szintes 200
m2-es családi ház, dupla garázzsal, pincével, szép kerttel ELADÓ.

Telefon: 70/312-4719

Nagykálló, Simonyi út 52. szám alatti 3 szoba+nappalis,
hõszigetelt családi ház pincével, garázzsal, gáz és vegyes
fûtésrendszerrel, parkosított udvarral, kertre nézõ terasszal
ELADÓ. Telefon: 42/263-624

Matematika – fizika - számítástechnika tantárgyakból
oktatást vállal gyakorlattal rendelkezõ pedagógus - általános
iskolások részére. Telefon: 30/998-0546

Általános iskolás 1-2. osztályos gyerekek korrepetálását
vállalom minden tantárgyból. Telefon: 42/264-565

Magyar nyelv- és irodalomból korrepetálást, érettségire
felkészítést (közép- és emelt szinten) vállalok.

Telefon: 70/348-7714

Nagykállóban 1993 (12. hó) évjáratú MARUTI 800 DX
gépkocsi 2009. 04. hónapig érvényes mûszaki vizsgával,
vonóhoroggal ELADÓ. Irányár: 180.000 Ft.

Telefon: 70/579-7797

2 db használt, de jó állapotban lévõ szekrénysor ELADÓ.
Telefon: 70/379-7562

Nimfapapagáj és zöldkecskepapagáj ELADÓ.
Telefon: 20/531-1962, vagy 42/262-441

Törzskönyvezett szülõktõl származó tricolor beagle
kiskutyák – oltva, féregtelenítve – ELADÓK, ELÕJEGYEZ-
HETÕK. Telefon: 20/804-6100

ELADÓ egy 21 éves orosz, mûködõképes öntöttvas kazán.
Ár: 30.000 Ft. Telefon: 20/450-9087

Unokám 2008. november 16-án elvesztette szétnyitható,
ezüst színû, Samsung telefonját a Nagybalkányi, Szakolyi vagy
a Zrínyi I. utca környékén. A becsületes megtaláló jutalom
ellenében jelentkezhet a következõ telefonszámon: 42/263-049

Hirdetésfelvétel:
E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu

Telefon: 42/263-141, 70/2431-324

HIRDETÉSI SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói
Hírmondó következõ számában ingyenesen tegyék közzé.

A hirdetés szövege:..................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Név:........................................................................................
Cím: ......................................................................................

Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szíves-
kedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal –Somogyi B. u. 5-7.
szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

Elhunytak:

Miklós Sándor
Palotai Imréné
Farkas Károly

Kobelák János
Gyetvai András
Tamási László
Kolláth János
Kantár Tibor
Sipos Andrásné

Jóni Mihály Dániel     júl. 23
Mészáros Marcell  júl. 24.
Balogh Jázmin  júl. 27.
Tiszai Kitti  aug. 1.
Kõröshegyi Boglárka  aug. 6.
Gyõzõ Máté  aug. 7.
Török Csaba András  aug. 11.
Szalmás Marcell  aug. 15.
Zilahi István  aug. 23.
Balogh Richárd
           Róbert          aug. 25.
Bandur László         szept. 3.
Csenki Gábor József    szept. 5.
Erdei Tünde              szept. 11.
Kiss Dóra          szept. 11.
Szilágyi Dzsenifer
                 Anita   szept. 11.
Sõrés Martina         szept. 13.
Sõrés Máté          szept. 13.

GÓLYAHÍR – 2008.  július-november

Farkas János        szept. 27.
Tóth Letícia        okt. 3.
Lintényi Dávid     okt. 7.
Csányi Sándor      okt. 8.
Krump Kiara       okt. 11.
Tuza Ákos        okt. 12.
Orosz Blanka        okt. 13.
Gagna Viktória     okt. 16.
Martocsány Sándor
             Brendon    okt. 23.
Vadai Zsanett       okt. 24.
Vince Vivien        okt. 24.
Tóth Eszter Emma   nov. 17.
Szalontai Nándor  nov. 22.
Gáti Jázmin Zea    nov. 24.
Kovács Dávid       nov. 24.
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