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Nagykálló természeti, építészeti 
és kulturális értékekben egy-
aránt bővelkedik. 

A 2015-ben létrejött Települési 
Értéktári Bizottság, a lakosságtól 
beérkezett javaslatok alapján, már 
több mint 20 helyi nevezetességről, 
kiemelkedő személyiség munkás-
ságáról döntött úgy, hogy város-
unkban egyedülálló, megőrzendő 
helyi „kincs”. 
Települési értékeink közé került 
többek között: a Kállai Kettős ze-
néje és koreográfiája, Ámos Imre 
és Korányi Frigyes munkássága, 
nagykállói templomok, az Ínség-
domb és a Téka Népművészeti Tá-
bornak immár 33. esztendeje helyet 
biztosító harangodi táj is.
Külön öröm a nagykállói emberek 
számára, hogy települési értékeink 

közül kilencet a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Értéktár is érdemes-
nek tartott arra, hogy nem csupán 
városunk, de megyénk büszkesége 
is legyen. A 2017. február 27-én tar-
tott megyei értéktári gyűlésen dön-
töttek arról, hogy a Harangod, mint 
jellegzetes nyírségi táj, a református 
műemléktemplom, a Rákóczi-to-
rony, az egykori megyeháza, a volt 
járásbíróság épülete, valamint Taub 
Eizik Izsák, a csodarabbi sírhelye, a 
régi zsidó temető, mint épített kör-
nyezeti érték kimagasló helyet kép-
visel megyénkben. Emellett kultu-
rális helyi értékeink közül a Megyei 
Értéktárba került a Kállai Kettős 
zenéje és koreográfiája, Simonyi 
József, Nagykálló szülöttjének em-
lékezete és Ratkó József irodalmi és 
közéleti munkássága is.

Babik Brigitta

Nagykálló értékei

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent”
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc résztvevői előtt tisz-
telegtek és hajtottak fejet március 15-én Nagykállóban is. 

A 169 évvel ezelőtti események, az 1849/49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett városi ünnepségre érkezők sokaságát a 
Szabadság térre várták, ahol Sveda Anita közművelődési szakember 
volt az ünnepség szónoka.
-Ma az 1848-as forradalom ifjaira emlékezünk, mindazokra, akik elég 
erősek és eltökéltek voltak ahhoz, hogy egy egész népet elszántságra 
buzdítsanak; elég lelkesek ahhoz, hogy lelkesítsenek. Akik képesek 
voltak arra, hogy 1848 márciusában vér és rendzavarás nélkül komoly 
eredményeket érjenek el – mondta Sveda Anita, majd Széchenyi Ist-
ván gondolatát idézve folytatta: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a je-
lent és munkálkodhass a jövőn.” Történelmünk e jeles időszakának 
éppen ez az egyik legfontosabb tanulsága. Hiszen nekünk is fel kell 
ismernünk az idő szavát, a jelen feladatait, a valódi, megoldásra váró 
kérdéseket. Ma nem azt jelenti erősnek és elszántnak lenni, mint amit 
169 évvel ezelőtt, a márciusi ifjak korában jelentett. Nekünk már nem 
ahhoz kell az erő, hogy a szabadságot kivívjuk, hanem ahhoz, hogy a 
számunkra kivívott szabadsággal éljünk, és ne visszaéljünk – jelentet-
te ki az ünnepség szónoka.
-A for ra da lom rend kí vü li ál la pot. Mi vel elődeinknek nem volt más 
vá lasz tá suk, bátran félresö pör ték azt a rendszert, amely ben ko ráb ban 
él tek. Azért kel lett ezt meg ten ni ük, mert muszáj volt, mert nem le-
hetett to vább úgy él ni, mint ad dig – tette hozzá Sveda Anita, majd be-
szélt arról is, hogy a for ra da lom győzel me utá ni na pok ban az or szág 
fe le lős ve ze tői – köz tük a márciusi ifjak is – bé kés élet re ké szül tek fel, 
nagy erővel kezd ték meg az or szág épí té sét.

Folytatás a 2. oldalon!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
minden kedves olvasónak!

Városi ünnepség március 15-én



Közélet nagyKállói hírmondó2

Komposztáljunk

Folytatás az 1. oldalról!
-Március 15-ike azért is kerülhe-
tett kiemelkedő nemzeti ünnepe-
ink sorába, mert országunk akkori 
vezetői, politikusai, polgárai tisz-
telettel és elismeréssel fogadták 
egymás sikereit és nem hagyták, 
hogy nézetkülönbségeik megaka-
dályozzák a hazáért való közös, 
egységes kiállást, mely nélkül a 

forradalmat csírájában fojtotta 
volna el a császári önkény. Bár a 
szabadságharcot a császári túlerő 
végül vérbe fojtotta, őseink nemes 
harca meghozta gyümölcsét, mert 
a kiegyezés után elkezdődött Ma-
gyarország békés polgári fejlődése 
– mondta Sveda Anita.
A szónok végül Kossuth Lajos 
gondolatait idézve fejezte be be-

szédét: „A haza örök, s nem csak 
az iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, 
amely lehet, s lesz.” Az ünnepi 
gondolatok után a Talán Teátrum: 
A hazát nem cserélők című zenés 
előadásával folytatódott a meg-
emlékezés. A városi ünnepség az 
1848-as emlékmű megkoszorúzá-
sával ért véget.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
a negyedik önállóan beavatkozó ön-
kéntes tűzoltó egyesület jöhet létre 
jövő hónaptól, miután a megfelelő 
jármű és eszközállomány mellett si-
keres rendszerbeállító gyakorlaton 
vett részt március 11-én a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A tűzoltóknak egy feltételezett 
tűzoltásnál kellett intézkedniük. A 
szituációs gyakorlat során a Város-
háza mélygarázsában egy gépkocsi 
gyulladt ki. Az önkéntesek egy ol-
tósugarat szereltek és teljes légzés-
védelemben mentek le a helyiségbe 
és oltották el a tüzet.
A rendszerbeállító gyakorlatot 
megtekintette a Nyíregyházi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség ve-
zetője, tűzoltósági felügyelője és 
a nyíregyházi tűzoltóparancsnok, 
a végrehajtást a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részéről Leskovics 
Zoltán tűzoltó alezredes, megyei 
tűzoltósági főfelügyelő ellenőriz-
te és megfeleltre értékelte, így az 
önálló beavatkozáshoz szüksé-

ges feltételek egyikét teljesítette a 
Nagykálló ÖTE.

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi  

Igazgatóság

Rendszerbeállító gyakorlat Nagykállóban

Önállóan beavatkozó tűzoltók lehetnek

Nagyon sokan ismerik azt a köz-
ismert szlogent, hogy nem minden 
hulladék szemét, és ez valóban így 
is van, hiszen rengeteg hulladék-
fajta újrahasznosítható. 

A szerves hulladékkal is pontosan 
ugyanez a helyzet, hiszen ezekből 
lehet az értékes komposztot elkészí-
teni komposztálás révén.

Mi a komposztálás?
A komposzt sötétbarna színű, földhöz 
erősen hasonlító anyag, mely hulla-
dékból jön létre, elsősorban mikro-
organizmusok tevékenysége által. A 
komposzttal kezelt talaj ellenállóbbá 

teszi a növényeket, valamint javítja 
a talaj vízháztartását, ami különösen 
homokos talaj esetében nagyszerű, 
hiszen nem hagyja a nedvességet el-
szivárogni, hanem segít azt megkötni, 
hogy a növények hasznára legyen.

Hogyan komposztaljunk?
A komposzt tárolót ne tegyük napos 
helyre, mert nyáron napok alatt ki-
szárad és leállnak az érési folyama-
tok. A komposzt számára, mind az 
erős tűző napsütés, mind az állandó 
nedvesség és csapadék káros hatás-
sal lehet.
Gyűjtsön össze barna és zöld hozzá-
valókat.

Barna hulladékok: száraz, kemény, 
magas széntartalmú anyagok, mint 
például a gallyak, száraz levelek, 
vagy más hasonló növények
Zöld hulladékok: friss, lágy, nedv-
dús, nitrogénben gazdag anyagok, 
mint például a frissen vágott fű, vagy 
ide tartoznak a nyers konyhai hulla-
dékok, a zöldséges ételmaradékok, 
továbbá a zöldség és gyümölcsszár-
mazékok, burgonya héja, almacsut-
ka, hagymalevél, répaszélek, kenyér, 
tészta, kávézacc, tea filter, illetve 
fahamu.
Száraz időjárás esetén időnként meg 
is öntözheti a halmot és a folyamat 
további gyorsítása érdekében a ré-

tegeket megkeverheti, hogy a nehe-
zebben bomló részek is könnyedén 
levegőhöz jussanak. A komposztáló 
anyagok a nyári melegben 2-3 hónap 
alatt megérnek.
A kész komposztanyagot terítse szét 
a talajon kb. 1-2 cm vastagon, majd 
óvatosan dolgozza be.
FONTOS! A közhiedelemmel ellen-
tétben a dió és vadgesztenye levele 
is komposztálható, azonban hosszú 
idejű (legalább 1 év) érlelésre van 
szükség, hogy a növekedésgátló- és 
a méreg anyagok elbomoljanak. 

Mi NEM kerülhet a komposztáló-
ba?

Impregnált fahulladék, citrusfélék 
héja, magvas gyomok, a gyomok 
gyökerei, beteg növényi részek, hús, 
csont, főzött konyhai hulladék.

Torma Zsolt

Nagykállóban ezekben a napokban 
vehetik át a komposztáló edényeket 
a lakosok

Nagykálló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhívást 
tesz közzé a városi kitüntető díjak 
odaítélésével és adományozásával 
kapcsolatban. 

- Ámos Imre-díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közös-
ségeknek, akik a város kulturális, 
művészeti életében, népművészeti 
hagyományainak ápolásában hosszú 
időn át kiemelkedő munkát végez-
tek vagy jelentős művészi alkotással 
járultak hozzá a város hírnevének 
öregbítéséhez, illetőleg művészi al-
kotásuk általános elismerést vívott 
ki a művészeti életben a műértő kö-
zösség körében.
- Szilágyi István-díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közössé-
geknek, akik kiemelkedő eredményt 
értek el az óvodai, iskolai oktató-ne-
velő munkában, magas fokú peda-
gógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak  a hatékony peda-
gógiai módszerek kidolgozásában és 
alkalmazásában.
- Korányi Frigyes-díj adományoz-
ható a város egészségügyi és szoci-
ális ellátása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet kifejtő orvosnak, 
gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő 
személyzetnek, szociális intézetben 
dolgozónak, valamint példaértékű 
munkát végző közösségnek, karita-
tív szervezetnek.
- Nagykálló Városért-díj adomá-

nyozható azon személyek vagy cso-
portok részére, akik a város közéle-
tében  kiemelkedő munkát végeztek, 
tevékenységükkel elismerést vívtak 
ki a lakosok vagy a szolgáltatást 
igénybe vevők körében. Akik anyagi 
hozzájárulással vagy tevékenységük 
eredménye révén történő hozzájáru-
lással kiemelkedő módon támogatják 
Nagykálló Város lakosait, rendezvé-
nyeit, a város fejlődését.
Amennyiben ismer környezetében 
olyan nagykállói lakost, aki Ön sze-
rint alkalmas és méltó lehet a kitün-
tető szakmai elismerés valamelyiké-
re, kérjük 2017. június 30-ig tegyen 
javaslatot az illető személyére.
A városi kitüntető díj adományozá-
sára javaslatot tehet: a polgármester, 
a képviselők, a bizottságok tagjai, 
továbbá nagykállói szakmai és civil 
szervezetek, egyesületek, intézmé-
nyek, illetve - legalább - 10 nagykállói 
állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
A javaslatokat postai úton, vagy 
személyesen Nagykálló Város pol-
gármesterének kell benyújtani. Az 
illetékes bizottság véleményezése 
után a polgármester a képviselő-tes-
tület elé terjeszti a javaslatot, amely 
minősített többséggel dönt a díj oda-
ítéléséről. 
A díjak átadására az Államalapítás 
ünnepe alkalmából rendezett, au-
gusztus 20-ai programon kerül sor.
 Juhász Zoltán

polgármester

Kitüntető díjak

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy intézményünk, a DÉL-NYÍRSÉ-
GI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓ-
LÉTI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
NAGYKÁLLÓI INTÉZMÉNYEGY-
SÉG elindította új szociális alapszol-
gáltatását a SZENVEDÉLYBETE-
GEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSÁT.
A szolgáltatás keretein belül segítsé-
get nyújtunk:

az életmód változtatás elindításában,• 
a mindennapi életben adódó konflik-• 
tusok feloldásában és a problémák 
megoldásában,
szociális ügyek intézésében (tanács-• 
adás, információnyújtás),
munkához való hozzájutásban,• 

szabadidő szervezett eltöltésében,• 
orvosi vagy egyéb terápiás kezelés • 
figyelemmel kísérésében,
valamint szociális és mentális gon-• 
dozást biztosítunk.

A szolgáltatás az ellátott lakókörnye-
zetében történő gondozás biztosítását 
jelenti az önálló életvitel fenntartása 
érdekében.
Az ellátás önkéntesen és térítésmen-
tesen vehető igénybe.
Teljes körű anonimitást biztosítunk!
A szolgáltatás igénybevételéről tájé-
kozódhat: Nagykálló, Kossuth út 40. 
szám alatt (Idősek Otthona)
Forduljon hozzánk bizalommal!

Brinkusz Mónika telephelyvezető 

A jó idő beköszöntével fokozott 
figyelmet kell fordítani a szabad-
ban keletkező tüzek megelőzé-
sére. 

A veszélyt a száraz aljnövényzet és 
az avar jelenti, amelyben könnyen 
és gyorsan terjed a tűz, különö-
sen erős szél esetén. A szabadtéri 
tűzesetek keletkezésének fő oka 
az emberi gondatlanság. A károk 
akkor előzhetőek meg a legköny-
nyebben, ha tisztában vagyunk a 
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás 
és a tűzmegelőzés alapvető szabá-
lyaival.
Nagykálló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendelete 
szerint: „az avar és kerti hulladék 

égetése minden év február 1-jétől 
április 30-ig, valamint október 
1-jétől november 30-ig hétfőtől 
péntekig terjedő napokon egész 
nap, szombati napokon 06 órától 12 
óráig lehetséges, az ünnepnapok és 
a vasárnapok kivételével. A tavaszi 
fagykárok megelőzése érdekében 
történő nyílttéri égetés megenge-
dett a vonatkozó szabályok betar-
tásával.”
Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály 
megengedi, előzetesen egyeztetni 
kell a tűzvédelmi hatósággal (irá-
nyított égetés). Továbbra is meg-
engedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett.

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit 
az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló (54/2014. (XII.5.) BM) 
rendelet tartalmazza. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Tüzet csak szél-
csendes időben szabad gyújtani. 
A jogszabályi tilalom ellenére, il-
letve jogszabálytól eltérő, vagy ha-
tósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység miatt az 
önkormányzat, a környezetvédel-
mi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.
 Bereczki Mária

jegyző

Lakossági felhívás

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent”

Tájékoztató
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A Nagykállói Hírmondó februári 
számában Tordai Mihályné, Kata 
Vassné Májer Erzsébet festőt 
kérdezte arról, hogy mióta alkot 
színekkel a vásznon?  
Általános iskolában tanultam rajzolni, 
a festéssel kapcsolatos ismereteimet 
autodidakta módon sajátítottam el, il-
letve ezt-azt ellestem különböző kép-
zőművészeti kiállításokon. 
Manapság nagy divat az ún. jobb agy-
féltekés rajzolás, amely a látvány utá-
ni realisztikus ábrázolást jelenti. Én 
régóta ezt a technikát alkalmazom.

A festővásznakon mióta?
Korábban népszerűek voltak a festett 
tányérok, fiatalasszonyként én is ké-
szítettem ilyeneket, sokat el is adtam 
ezekből. Anyósom javasolta, hogyha 

már ilyen jól megy a festés, akkor pró-
báljam ki vásznon is. Hallgattam rá… 
Az első alkotásom egy rózsacsokrot 
ábrázolt. Megtetszett, „ráéreztem” en-
nek is a technikájára. Akinek van hozzá 
egy kis tehetsége, annak ez az alkotó-
tevékenység sok örömet ad. Családtag-
jaim, ismerőseim a munkáimat látva 
biztattak, hogy van értelme annak, amit 
csinálok. Egyre szélesebb körben is-
mertté vált, hogy - kevés szabadidőm-
ben - ezzel foglalkozom. Nagykállói 
festő barátaimmal és Lőrincziné Erzsi-
ke néni festőművésszel megbeszéltük 
a festés technikai részét, tanácsokat 
adtak, hogy milyen vásznat, festéket 
használjak, hogyan keverjem ki a szí-
neket stb. Nem vagyok egy termékeny 
festő, összesen 35-40 alkotásom szü-
letett az elmúlt években. De az utóbbi 
időben egyáltalán nem festettem, mert 
a munkám miatt erre már sem időm, 
sem erőm nem volt, pedig hiányzott ez 
a hobbi, mert a festés elsősorban ezt je-
lenti számomra.  

Hol mutatta meg az alkotásait?
Nagykállóban többször vettem részt 
a Tavaszi Tárlat és a Nagykálló Kin-
csei kiállításokon, emellett Forró La-
cival, Vass Bandival szerveztünk kö-
zös bemutatót, illetve Nyíregyházán 
volt önálló kiállításom. Ennek olyan 
nagy volt a sikere, hogy meghosz-
szabbították, illetve következő évben 
is meghívtak. 
Nagyon szeretek festeni, de még  
nagyobb öröm, mikor mások rácso-
dálkoznak, elismerik a munkámat, 
mert az a legfőbb célom, hogy má-
soknak is örömet szerezzek a képe-
immel. 

Zsűrizteti a képeit?
Igen, több zsűrizett alkotásom is van.

Tordai Mihályné, Kata kérdése volt 
még, hogy készít-e megrendelésre 
festményeket?
Nem szoktam, mert nem szívesen vá-
lok meg egyiktől sem.

De nincs a lakásukban az összes 
kép.
Nincs, mert néhányat elajándékoztam 
a gyerekeimnek, testvéreimnek, a ba-
rátnőimnek, illetve a Szilágyi István 
Emlékháznak adtam.

Készít tájképeket, csendéleteket, 
ikonokat, néhány portrét is láttam, 
ezek közül melyik áll Önhöz a leg-
közelebb, illetve melyik művészeti 
irányzat?
Portrét ritkán, mert azt a legnehe-
zebb. Virágcsendéletet, tájképeket, 
ikonokat, állatokat, főleg lovakat sze-
retek festeni, illetve régi használati 
eszközöket, hogy megmaradjanak a 
jövő nemzedék számára. De mind-
ezek közül a csendélet áll hozzám a 
legközelebb, a színes virág kavalkád. 
Egy festőművésztől, éppen egy ilyen 
alkotásom miatt kaptam a legnagyobb 
elismerést, mikor azt mondta, hogy 
„ez már nem amatőr, hanem profi 
munka.” De nagy öröm számomra, 
hogy a Harsányi Gézáné által írt Kálló 
Kincsei című könyvben és a Nyírségi 
Gondolatok Könyvtársorozat 2015-
ben kiadott kötetében is megjelent 
rólam egy-egy életrajzi leírás.
Én a realista ábrázolást szeretem 
leginkább. A festők közül elsősor-
ban Munkácsy Mihály, Páll László, 

Szinyei Merse Pál munkáit kedve-
lem.

Mit kapott a festészettől?
Adni másoknak. E tevékenységből 
eredően örömet, élményt adni az em-
bereknek, s azt, hogy rácsodálkozza-
nak mindarra a szépre, ami körülvesz 
bennünket, amit a természet, a színek 
világa ad. 

Említette, hogy már évek óta nem 
festett, mert nem volt rá ideje, 
energiája. Tavaly nyár óta nem 
dolgozik, több lett a szabadideje, 
készülnek képek a közeljövőben?
Biztosan. A festőállványom megvan, 
a múltkor vettem vásznat, festékeket, 
mert a régiek már beszáradtak, és rö-
videsen elkezdek majd dolgozni. 

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
lehetőségét az Ön által megfogal-
mazott kérdésre?
Forró Laci barátomra gondoltam, aki-
től azt kérdezném, hogy mennyire be-
folyásolta a festészet az életét? Hány 
zsűrizett képe van? Milyen szakmai 
elismeréseket kapott az elmúlt évek 
során. Nyugdíjas éveit töltve hogy tel-
nek a napjai, érez-e még késztetést az 
alkotásra?

Várjuk nagykállói amatőr énekes, táncos előadók, csapatok 
jelentkezését, akik szívesen megmutatnák tehetségüket a 

városi Majálison!
A jelentkezés feltétele: egy telefonnal vagy kamerával készí-

tett kisvideó a bemutatásra szánt produkcióról.
Ezek közül a legjobbak 2017. május 1-jén Nagykálló-
Harangodon bemutatkozhatnak a nagyközönség előtt.

Jelentkezés: személyesen a kisvideóval a Híd Közösségi 
Házban (Jókai M. u. 28.) 

Jelentkezési határidő: 2017. április 24.

A Nagykállói Népművészeti Egyesület és a Nagykállói Helytörténeti Gyűjtemény 
közös szervezésében szeretettel várjuk Önt és kedves családját

2017. április 13-án (csütörtökön) 13-17 óra között
a Szilágyi István Emlékházba (Nagykálló, Mártírok útja 66.)

húSvétI programjaInkra

(húsvéti tárgyak készítése különböző technikákkal)

14.00-17.00

• Gyöngyfűzés •
• Filcből készült húsvéti díszek •
• Nagykállói mintás tojásfestés •

13.00 Zelk Zoltán: A három nyúl
13. 15 Magyar népmesék:  

Az aranyszőrű bárány
13.30 mesekör –  

felolvasás húsvéti mesékből

13.00-14.00

2017. április 3. és április 12. között  
várjuk a hímes tojásokat,  

amelyek bármilyen technikával készülhetnek 
A húsvéti tojások díszítésekor kérésünk, hogy

TARTALMAZZON  
NAGYKÁLLÓI MOTÍVUMOKAT
Leadás helye: Szilágyi István Emlékház

Nagykálló, Mártírok útja 66. 
Felhívásunk mellett megtalálhatják segédletünket, amely 

a nagykállói hímzés alapmotívumait mutatja be.

Készítsük el közösen városunk
húsvéti díszét, a nagykállói tojásfát A nagykállói hímzés

A Szilágyi István Emlékház gyűjteményé-
ben találjuk azt a néhány házi textíliát, 
terítőt és szőttest, amelyen a mára szinte 
elfeledett kállói hímzésminta látható. 

A nagykállói hímzés legfőbb motívumai kö-
zött szerepel a tulipán, szív, alma, lóhere, víz-
csepp petty és a levél. A díszítő elemek mel-
lett a kacskaringós szárminták, levélindák 
alkalmazása is jellemző volt. A két legfon-
tosabb szín, amit használtak Nagykállóban, 
a kék és a piros, illetve a növényi minták 
esetében a zöld. Az iskolatörténeti kiállítás 

osztályképei között is felfedezhetjük a kállai 
minta egyik változatát, a kék blúzra hímzett 
fehér tulipánmotívumokat. A hímzéseket 
a blúzok ujjának és a nyakának díszítésére 
használták, elvétve alkalmazták zsebken-
dőknél és férfi kendőknél. Jellemzően ke-
vés minta látható egy-egy ruhadarabon. A 
házi textilek esetében már kiterjedtebb, az 
anyagok széleit díszítő elemek láthatóak 
leggyakrabban. Kék vászon mellett, sárga 
vászonra és surc anyagra hímezték a mintát, 
leggyakrabban láncöltéssel.  

Babik Brigitta
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Víz világnapja óvodásokkal

Spanyolországban jártak tanulmányúton 

Rendészeti verseny  
a Budaiban

Nagykállóiak sikere a viselet-konferencián

Rendészeti szakmai versenyt 
rendeztek a közelmúltban a 
MSzC Budai Nagy Antal Szak-
gimnáziumban. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitány-
ság és a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium közös szervezésében, 
hagyományteremtő szándékkal 
rendeztek versenyt a rendészet és 
közszolgálat ágazati képzésben 
tanuló középiskolások részére. Az 
esemény fővédnöke dr. Illés László 
rendőr alezredes volt, a Nyíregyhá-

zi Rendőrkapitányság vezetője, aki 
a rendezvényen elmondta, hogy a 
rendészeti képzés nagy népszerű-
ségnek örvend Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében.
A megmérettetésen nyolc megyei 
középiskola négyfős csapatai vet-
tek részt. A rendészeti versenyen a 
diákok először elméleti, majd gya-
korlati feladatot oldottak meg, ami 
többek között lövészet, 2000 mé-
teres futás, akadálypálya, továbbá 
katasztrófavédelmi feladatok telje-
sítését jelentette.  
A versenyen első helyezett a Vay 

Ádám Gimnázi-
um, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola 
(Baktalórántháza), 
második a Budai Nagy 
Antal Szakgimnázi-
um, harmadik pedig 
az Ady Endre Gim-
názium, Szakképző 
Iskola (Csenger) csa-
pata lett.

Ha nincs víz, nincs 
élet. Az ENSZ ezért 
1993-ban március 
22-ét jelölte ki a 
Víz Világnapja 
dátumaként. 

A Föld népessége 
egyre gyarapszik, 
így ennek arányá-
ban nő bolygónkon a vízigény is. A 
jövő generációinak ezért meg kell 
tanulnia, miért nevezzük kincsnek 
a tiszta vizet. A nagykállói óvodák-
ban ezért is kiemelten foglalkoznak 
a környezeti neveléssel, a természet 
megismerésével. Ennek részeként 
a Földünkhöz kapcsolódó jeles na-
pokról is megemlékeznek, ami nem 
is történhetett volna másként, csak 
sok-sok játékkal. 
A világnap alkalmából a Brunszvik 
Teréz Óvodában játékos vetélkedőt 

szerveztek a gyerekeknek, amely-
lyel természetesen a víz fontossá-
gára hívták fel a kicsik figyelmét. 
Minden gyerek kapott egy vízcsepp 
nyakláncot, amely azt jelképezte, 
hogy ők a vízcseppek. A csoport-
szobákban elméleti és gyakorlati 
feladatokat oldottak meg, majd 
sorversenyen vettek részt. A Szi-
várvány Tagóvodában pedig kiál-
lítás rendeztek. Itt a gyerekek az 

óvó nénikkel közösen 
készítették a tárlat de-
korációját: rajzoltak, 
festettek, növényeket 
ültettek; hajtogattak 
halakat, békákat, hajó-
kat. Még egy aprócska 
tavat is kialakítottak az 
intézmény aulájában, 
amelyben bemutatták 
a vízi élővilágot.

Három hetes spanyolországi 
tanulmányúton járhatott a Má-
tészalkai Szakképzési Centrum 
Kállay Rudolf Szakközépiskolá-
jának három tanulója.

Az Erasmus+ program 2014 és 
2020 között számos európai di-
áknak biztosít lehetőséget arra, 
hogy külföldön részesüljön okta-
tásban és szakképzésben. A pro-
jekt keretein beül a Kállay Rudolf 
Szakközépiskola három tanulója 
Spanyolországban vehetett részt 
tanulmányúton. 
A szociális gondozó és ápoló sza-
kos diákok ez idő alatt megta-

pasztalhatták, hogyan  dolgoznak 
ebben a szakmában Európa egy 
másik pontján, és ezzel az értékes 
élménnyel hazatérve folytathatják 
tanulmányaikat. Az útról, és az ezt 
lehetővé tevő programról egy elő-
adáson számoltak be az iskolában.
Az Erasmus+ program célja: kép-
zettség és a foglalkoztathatóság 
javítása, valamint az oktatási, kép-
zési és az ifjúsági munka területén 
működő rendszerek korszerűsítése. 
Ezen kívül, hogy segítse az oktatási 
szakemberek és a fiatal munkavál-
lalók szakmai fejlődését, valamint 
az oktatás és a munka világa közöt-
ti szorosabb együttműködést. 

Még a XX. század elején is a kü-
lönböző vidékek lakói viseletük-
kel megkülönböztették magukat 
a többi vidék lakóitól. Másként 
öltöztek a nemesek, a jobbágyok, 
vagy a polgárok. 

Az idő múlásával azonban az em-
berek „kivetkőztek” ezekből a vise-
letekből. Napjainkban a népviselet 
elsősorban a néptáncmozgalomhoz 
köthető. Mára fontossá vált, hogy 
a színpadon megjelenő viseletek 
igényesek, hitelesek, változatosak 
és részletgazdagok legyenek. En-
nek megvalósításához az autentikus 
népviseletek elmélyült ismeretére, 
tanulmányozására van szükség a 
készítők részéről. A Népi Iparmű-
vészeti Gyűjtemény ezért febru-
árban – a korábbi sikeres 2015-ös 
rendezvény után – megtartotta a 
Viseletkészítők II. Országos Szak-
mai Konferenciáját Kecskeméten, 
amelyre az ország minden részéből, 
illetve a határon túlról is érkeztek. A 
Bács-Kiskun megyei városban idén 
a Felső-Tisza-vidék viseleteit vették 
sorra a szakemberek. A találkozóra 
megyénkből két néprajzkutató is 
érkezett, egyikük dr. Ratkó Lujza, 
aki a Nyírség, Szatmár és a Rétköz 
népviseletét mutatta be a hallgató-
ságnak.
– Az együttesek régóta ismerik és 
táncolják színpadon a nyírségi és 
szatmári, újabban pedig a rétközi 
táncokat, e tájegységek népviselete-

iről azonban keveset tudnak. Ennek 
oka, hogy a néprajztudománynak is 
nagyon kevés ismerete volt e témá-
ról, mivel az itt élők már a XX. szá-
zad elején „kivetkőztek” a hagyo-
mányos öltözetekből. Hosszú évek 
óta folytatok kutatásokat megyénk 
népviseleteivel kapcsolatosan. En-
nek során minden adatot, leírást, ar-
chív fotót igyekeztem összegyűjteni. 
A kutatás eredményeit sok képpel 
illusztrált előadásban összegeztem a 
konferencia résztvevőinek, emellett 
pedig a Jósa András Múzeumnak 
készíttetett XX. század eleji vise-
let-rekonstrukciókkal szemléltettem 
megyénk népviseleteit – tájékozta-
tott dr. Ratkó Lujza néprajzkutató.

A szakmai konferencián előadás 
hangzott el a tirpákok hagyományos 
öltözeteiről és a viseletvarrás forté-
lyairól is, valamint Pitlik-Sipos Eszter 
nagykállói néptáncpedagógus ajaki 
viseleteket és hajfonási technikát mu-
tatott be Zakar Dóra közreműködésé-
vel. Az ugyancsak nagykállói Gulya 
Ferencné viseletkészítő az általa varrt 
öltözet-rekonstrukciókkal mutatko-
zott be a nagyszámú közönségnek. 
A nagy sikerű találkozón részt vevő 
viseletkészítők, tánccsoportvezetők 
az elhangzott előadások, illetve a 
bemutatott viseletek révén alapos 
elméleti és gyakorlati ismereteket 
kaptak a Felső-Tisza-vidéki népvi-
seletek hiteles elkészítéséhez.

Dr. Ratkó Lujza néprajzkutató előadást tart Kecskeméten 

A Kállays diákok spanyolországi él-
ményeikről számoltak be

Lakodalmas bál 
A Kállai Lakodalmas Egyesület jótékonysági batyus bált tartott március 11-én. A retro jegyében szervezett rendez-
vényre nem báli, vagy alkalmi ruhában, hanem csíkos és pöttyös öltözetben, kockás ingben várták a vendégeket, akik 
jó hangulatban töltötték az estét.

A vízcseppet jelképező gyerekek a Szi-
várvány Tagóvodában

A vizes-játékos feladatok megoldása közben a 
Brunszvik Teréz Óvodában
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Kérjük adójának 1 százalékával támogassa a  
Nagykállói Nőszövetséget céljai elérésében!

Adószám: 18814310-1-15

Befizetett személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával – 
ha nincs egyéb elkötelezettségük – kérjük, támogassák a Nagykállói 

Beteg Gyermekekért Alapítvány munkáját, hogy a jövőben is  
segíthessük az itt élő beteg gyermekeket és családjaikat.

Adószám: 18811283-1-15

Az idei évben is rendelkezhet adója 1 százalékáról. Itt a  
lehetőség, hogy egy nemes ügy mellé álljon. Kérjük, hogy a 

NYOLCADIKNAP EGYESÜLETET jelölje meg  
kedvezményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban és környékén 

lakó, fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

Kérjük, támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1 százalékának 
felajánlásával a Pindur-Palota Egyesületet, amely a nagykállói  

Bölcsőde gyermekeinek nevelését segíti:
- kreatív- és készségfejlesztő játékok, 
- technikai eszközök beszerzésével.

Pindur-Palota Egyesület: 18803602-1-15

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 százalékával támogat 
bennünket.

A Nagykállói Polgárőr Egyesület adószáma: 18795103-1-15

Személyi jövedelemadója 1 százalékával kérjük, Ön is támogassa a 
Kállai Lakodalmas Egyesület munkáját.

Adószám: 18817650-1-15

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 százalékával  
támogatja az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesületet.

Adószám: 188122545-1-15

1 százalék az esély

Legyen világosság!

Feltámadt Krisztus!

„Én élek, ti is élni fogtok”

Kedves Olvasók! Húsvétra ezt a kis 
szertartás magyarázatot szeretném 
adni Önöknek, hogy hogyan ünnepel-
jük mi, római katolikusok a templom-
ban az év legszebb szertartásával a 
feltámadás eseményét. Nagyszomba-
ton napközben az egyház nem ünne-
pel. Urunk sírjánál időzik, az Ő szen-
vedéséről és haláláról elmélkedik. A 
tabernákulum és az oltár egész nap 
megfosztva áll. A nagycsütörtökön 
elhallgatott csengők és harangok, a 
néma orgona mind a világ megváltá-
sáért életét adó Jézust gyászolja. Aki 
az utolsó elveszettet is meg akarja 
menteni és elmegy érte a halálba.
Húsvét vigíliája, amikor nagyszombat 
este lemegy a nap, a Szent Három Nap 
csúcsa. A legrégebbi - közel négyezer 
éves - hagyományok szerint a húsvéti 
vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka. 
A választott nép Egyiptomból való 

kivonulásának várakozásában telik 
el. A keresztények számára az éjsza-
kai virrasztás emlékezés arra a szent 
éjszakára, amelyen az Úr feltámadt 
és „ezért minden éjszakai virrasztás 
alapjának tekintjük” (Szent Ágoston). 
Természete szerint csak a sötétség be-
állta után kezdődik, abban a sötétében 
amely Krisztus halálával borult a vi-
lágra. Az egyház imádkozva várja az 
ÚR feltámadását és Őt ünnepli meg a 
keresztségi fogadalom megújításában 
és az eucharisztia szentségeiben.
A szertartás a templom előtti térség-
ben rakott tűz megáldásával veszi 
kezdetét. A megáldott tűzről lobban 
fel a húsvéti gyertya lángja. A prózá-
ban mondott könyörgés Isten teremtő 
szavát idézi: „Legyen világosság!” 
A húsvéti gyertya és a keresztalakba 
beletűzött tömjéncsomók Krisztus öt 
sebét jelképezik. A közben elhangzó 

imádság: „Jézus Krisztus a tegnap 
és a ma, Ő a kezdet és a vég, az alfa 
és az ómega, övé az idő és az örök-
kévalóság, a dicsőség és a hatalom” 
- valamint az évszám jelzi, hogy a 
megváltásnak mi itt és most vagyunk 
a részesei.
Az ünnepélyes bevonulással bevitt 
húsvéti gyertya lángjáról majd az 
utolsó felmutatást követően vesszük 
le saját gyertyánkra a lángot. Jelezve 
ezzel, hogy Krisztus feltámadásának 
fénye, mint igazság és megbocsátás, 
mindenkihez eljut. A fény a Krisztust 
jelképező húsvéti gyertyáról indul és 
egymás közvetítésével jut el minden-
kihez. Adja meg az Isten, hogy minél 
több kihűlt, tévelygő, fásult szívben 
is fellobbanjon újra a feltámadt Jézus 
fénye! Mert... - Feltámadt Krisztus!

Ruszki Gábor
római katolikus plébános

Kedves Nagykállói Krisztushívők és 
Polgárok!
„A te feltámadásodat, Krisztus Üd-
vözítőnk, angyalok éneklik a meny-
nyekben és minket is méltass e föl-
dön, hogy tiszta szívvel énekeljünk 
és dicsőítsünk Téged!”
Nagyszombat éjszakáján 
görögkatolikus híveinkkel ezzel az 
énekkel a templomból indulva fel-
támadási körmenetet tartunk, mert 
valami egészen felfoghatatlan és 
az emberi értelem számára érthe-
tetlen dolog történt: FELTÁMADT 
KRISZTUS!
Ezt a csodát, nem lehet a templom 
falai között tartani, mert a megváltás 
mindnyájunké, így ez az örömhír is, 
hiszen Jézus Krisztus mindnyájunkért 
szenvedett, amikor sokak számára hi-
ába magyarázta az Isten országának 

titkait, nem akarták azt elfogadni. Az 
apostolok sem értették, miért kell el-
viselni a bírósági vizsgálatot, a tövis-
koronát, a megostorozást, a kereszt-
hordozást és a kereszthalált.
Most mégis angyalok csatlakoznak 
hozzánk, hogy bennünk és általunk 
megerősítsék ezt a feltámadást és 
minden ember tudtára adjuk, hogy 
a názáreti Jézus a mi Messiásunk, 

Megváltónk és Üdvözítőnk, hogy: 
FELTÁMADT KRISZTUS!
Mi emberek, akik hisszük, hogy Jé-
zus a Krisztus, tiszta szívet akarunk, 
ezért elvégezzük szentgyónásainkat, 
elmondjuk imáinkat, megtartjuk 
böjtjeinket, hogy tiszta szívünkből 
bocsánatot nyerjünk a mi Istenünk-
től és bocsánatot adjunk és kapjunk 
embertársainktól, mert csak így tisz-
ta szívvel hirdethetjük: föltámadt Jé-
zus a sírból, mint előre meg mondá, 
adván nekünk örök életet és gazdag 
kegyelmet, mert VALÓBAN FEL-
TÁMADT!

Így kívánok Isten kegyelméből meg-
áldott szent húsvétot minden kedves 
olvasónak és családjainknak!   

Jaczkó György 
nagykállói parókus

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak 
közül, mint az elhunytak zsengéje.” 
1Kor.15.20
Úgy emlékszem kb. nyolcéves lehet-
tem, amikor az első temetésen részt 
vettem. Egy iskolatársam halt meg, 
akit a nyári szünetben elütött egy 
motorkerékpár. Akkor még nem volt 
ravatalozó, a halottat háznál ravata-
lozták fel, a tükröt fekete kendővel 
letakarták, az udvart friss homokkal 
szórták fel. Természetesen nagy volt a 
család gyásza. A halál rettenetes volta 
nyilvánvaló volt. Emlékszem a sok 
énekre, ami elhangzott a virrasztalón, 
ugyanis amikor a szavak hiábava-
lónak tűnnek, az ének, a zene akkor 
is kitudja fejezni az érzelmeket. „Jaj 
mely hamar múlik világ dicsősége, 
hirtelen változik minden ékessége. 
Távozik szépsége.” (Ének: 404,1)
Ahogy öregszünk, a halál tényét sok-
féleképpen fogalmazzuk meg. Elment, 
eltávozott, visszaadta lelkét teremtőjé-
nek, megboldogult, stb. A fájdalom 
azonban ugyanaz a hátramaradottak 
szívében. Aztán az évek múlásával 

elgondolkodunk a halállal kapcsolatos  
morális kérdések felett is. Miérteken, 
miért ilyen fiatalon? Miért ennyi szen-
vedéssel? Vagy miért annyi kegyetlen-
ség, atrocitás következtében érkezik 
el a halál? A közelmúltban Franciaor-
szágban egy terrorista arcon lőtt egy 
rendőrt, majd végzett önmagával. Az 
illetékesek kutatják mi lehetett az in-
dítéka. Feltesszük a kérdést: vajon ő 
megmenekül-e annak a fájdalomnak 
a következményeitől, amit másoknak 
okozott. Ezzel mindennek vége van? 
Igen - mondják némelyek, - ez a vég 
és nincs tovább. Mert a halál a nagy 
kiegyenlítő. Ugyanaz a sorsa a jónak 
és a rossznak, szegénynek és gazdag-
nak. Nincs új a nap alatt, minden hiá-
bavalóság – mondja a prédikátor. Az 
élet születés, játék, tanulás, munka, 
családalapítás, küzdelem, szenvedés, 
építés, pusztítás, végül jön a halál, a 
befejezés. Vannak dolgok az életben, 
amiket meg tudunk oldani, például 
a távolságot áthidaljuk telefonnal. A 
gyaloglást gépkocsival, a nyári forró-
ságot légkondicionálással. De van két 

dolog, mondja a filozófus, amit nem 
tudunk legyőzni. A szívben levő go-
noszságot (bűnt) és a halált. A morál-
ra és az elkerülhetetlen halálra nincs 
megoldás. Erre csak Istennek van 
megoldása: „A bűn zsoldja a halál, de 
Isten kegyelmi ajándéka az örök élet 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” 
Ezért Jézus halálának és feltámadá-
sának személyes jelentősége van. 
„Én élek, ti is élni fogtok” – mondja a 
feltámadott. A feltámadás ad értelmet 
nagypénteknek. Krisztus halál feletti 
győzelme reményt ad az élet küzdel-
meihez és a halál utáni élethez. Ez 
húsvét üzenete.
Húsvét az igazság és kegyelem fényét 
ragyogtatja fel a sötét világ számára. 
„Ez az Isten báránya, váltságunknak 
aranya. Halálunknak halála, a kígyó-
nak rontója. Nyerj irgalmat közben-
járó Jézus Krisztus Szent Atyád előtt. 
(Ének: 352,4 v.) 
Kívánok minden kedves olvasónak, 
áldott húsvéti ünnepeket!

Horváth György
református lelkész

A változtatás jogát fenntartjuk!

Április 1. (szombat) 9.00:  Nagyböjti túra, indulás a Harangodról (jó idő esetén, a 
tervezett táv 4-5km)

Április 7. (péntek)  9.00: Karitász vásár a templomkertben  
17.00: Gyermekek keresztútja   
18.00: Lelkigyakorlatos mise Kocsis Gábor mérki plébánossal, 
mise előtt  
17.30 órától gyónási lehetőség

Április 8. (szombat)  9.00: Karitász vásár a templomkertben,  
17.00: Gyermekek keresztútja   
18.00: Lelkigyakorlatos mise Kocsis Gábor mérki plébánossal,  
           mise előtt  
17.30 órától gyónási lehetőség

Április 9. (VIRÁGVASÁRNAP) 9.30 és 18.00:  Ünnepi szent mise, előtte barkaszen-
telés 

Április 12. (szerda) 18.00: Énekkari próba 

Április 13. (NAGYCSÜTÖRTÖK) 18.00: Ünnepi szent mise 

Április 14. (NAGYPÉNTEK) 18.00: Csonka mise 

Április 15. (NAGYSZOMBAT) 19.00: Ünnepi szent mise

Április 16. (HÚSVÉTVASÁRNAP)  9.30 és 18.00: Ünnepi szent mise, mise végén 
pászkaszentelés

Április 17. (HÚSVÉTHÉTFŐ) 9.30: Ünnepi szent mise 

Április 22. (szombat): Egyházmegyei ministráns találkozó Nyíregyházán

Április 23. (Isteni Irgalmasság vasárnapja)  9.30: Ünnepi szentmise, búzaszente-
lés, házaspárok  megáldása  
10.30: Gyermek énekpróba 

Április 29. (szombat) 6.00: Máriapócsi gyalogos 
zarándoklat, indulás a templomból

Április 30. (Húsvét 3. vasárnapja)  
 9.30 és 18.00: Ünnepi szentmise 
10.30: Gyermek énekpróba 

Római katolikus egyház ápRilisi pRogRamja
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Tizenkettedik alkalommal szer-
vezték meg az utcai futóversenyt 
március 15-én Nagykállóban.

Bizonyára a jó időnek is köszön-
hető, hogy sokan, közel 200-an 
neveztek idén a hagyományos 

megmérettetésre. Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata, a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. valamint 
a Szabadidősport és Természetbarát 
Egyesület (SZATE) által megtartott 
rendezvényre az óvodástól, az is-
kolásokon át a felnőtt korosztályig 

neveztek és indultak a futók, a kb. 
800 méter hosszú távon. A szerve-
zők minden korcsoportban az első 
három helyezettet díjazták. 

Ünnepi futóverseny

Testvérvárosi kapcsolatépítés
Nagykálló romániai testvérvá-
rosa, Tasnád és annak másik 
magyarországi testvértelepülése, 
a Vas megyei Vép csapata rész-
vételével tartottak nemzetközi 
futballtornát március elején a 
Városi Sportcsarnokban.

A találkozón nem hivatásos spor-
tolók, hanem a képviselő testületek 
tagjaiból, illetve az önkormányzat-
ok munkatársaiból verbuválódott 
csapatok mérkőztek. A focitornán 
az első helyen Vép csapata, a má-
sodikon Tasnád, a harmadik helyen 
pedig a vendéglátó, Nagykálló 
végzett. Míg a hagyományos sport-
találkozókon, mérkőzéseken a leg-
szebb, vagy a legtöbb gólszerzőt, 
a legkiválóbb kapust is díjazzák, 
addig a nagykállói rendezvényen 
a „legmulatságosabb produkció 
bemutatásáért” (Kiskasza Balázs 

–Tasnád), a legnagyobb elpuskázott 
ziccerért (Nagykálló Város csapata) 
és a „legkreatívabb speaker” díját 
(Szíjj Vilmos – Vép) osztották ki.
A jó hangulatú, barátságos mérkő-
zések után vendégül látták a torna 
résztvevőit Nagykállóban, majd az 
azt követő kerekasztal-beszélgeté-
sen kiváló lehetőség nyílt további 
kapcsolatépítésre és tapasztalatcse-
rére.

Nagykállónak egyébként hat test-
vérvárosa van. A hosszú távú 
együttműködés eredményeként vá-
rosunkat illetően már számos példa 
van arra, hogy nemcsak a város-
vezetés tartja fenn a kapcsolatot a 
testvérvárosok elöljáróival, hanem 
a kultúra, a művészet vagy akár a 
közszolgáltatások és a gazdaság-
fejlesztés terén is tapasztalható az 
érdeklődés és a közeledés.

Szinte 100 százalékos teljesítményt 
hoztak sensei Ferencz Tibor és 
sensei Tímár Zoltán karate mesterek 
tanítványai a 2017. március 18-án, 
Kazincbarcikán megrendezett Bódi 
Ilona Emlékverseny VII. Shotokan 
Karate Kupán. A mestereket és a vá-
rosunkat képviselő 10 induló szinte 

mindegyike dobogós helyezést ért 
el. A megmérettetés egyben a május 
elején megrendezésre kerülő Euró-
pa Bajnokság felkészítő versenye is 
volt. Összesítésben 12 aranyérem, 
9 ezüstérem és három negyedik he-
lyezés gyarapította a már így is tar-
talmas éremtáblázatot.

Ismét éremeső volt 
a karatésoknál

E R E d M é N Y E K:

Szuromi Marcell•  formagyakorlat 2. helyezés, küzdelem 1. helyezés
Pór Nikol•  formagyakorlat 4. helyezés
Katona Vanda • formagyakorlat 4. helyezés, csapat formagyakorlat 2. helyezés
Barta Beáta•  formagyakorlat 2. helyezés, csapat formagyakorlat 2. helyezés
Barta Nikoletta • formagyakorlat 1. helyezés, csapat formagyakorlat 2. helye-
zés
Lippai Bianka • formagyakorlat 2. helyezés, plusz felnevezés 2. helyezés,  csa-
pat formagyakorlat 1. helyezés
Kovács Benedikta•  formagyakorlat 4. helyezés, csapat formagyakorlat 1. he-
lyezés
Rácz Tamás•  formagyakorlat 1. helyezés, plusz felnevezés 1. helyezés, csapat 
formagyakorlat két versenyszámban 1.-1. helyezés
Kovács Benjamin•  formagyakorlat 2. helyezés, plusz felnevezés 2. helyezés, 
csapat formagyakorlat 1. helyezés
Kovács Balázs•  formagyakorlat 1. helyezés, plusz felnevezés 1. helyezés,  csa-
pat formagyakorlat 1. helyezés.

Tisztelt nagykállói lakosok!
A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi 
Ingatlankezelési és Zöldterület karbantartási osztálya tájékoztatja 
Nagykálló lakóit, hogy 2017. március 21. és 2017. május 31. közötti 
időszakban, vegyszeres gyomirtási munkát végez a Nagykálló Város 
közigazgatási területén elhelyezkedő pályavonalak mellett.
Megértésüket köszönjük.

Bereczki Mária jegyző

Vágányzári információ
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2017. április 4-én és 5-én éjsza-
ka Hodász - Mátészalka állomások között végzett pályakarbantartási 
munkák miatt a Nyíregyháza - Mátészalka - Zajta vonatok menet-
rendje módosul, illetve Nyírbátor - Mátészalka viszonylatban vonat-
pótló autóbuszok közlekednek a Nyírbátor (vasútállomás, autóbusz 
megállóhely) – Nyírcsászári (vasúti megállóhely, ideiglenes autóbusz 
megállóhely) – Hodász (vasútállomás, bejárati út autóbusz megálló-
hely) – Nyírmeggyes (orvosi rendelő autóbusz megállóhely) – Máté-
szalka (vasútállomás, autóbusz megállóhely) menetrend szerint.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együt-
tes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható.
Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

A testvérvárosi focitorna résztvevői

HELYEZéSEK:
Óvodás lány
1. Pócsi Panna
2. Éberhardt-Tar Emma Zsófia
3. Vincze Alexa
Óvodás fiú: 
1. Hanusi Kende Áron
2. Szabó Péter
3. Fejes Levente
Általános iskolás alsós lány:               
1. Radványi Lilien
2. Csekk Beáta
3. Zámbó Mónika
Általános iskolás alsós fiú:   
1. Farkas Zsombor
2. Nagy Roland
3. Jaczina Bálint

Általános iskolás felsős lány:  
1. Berettyán Csilla
2. Csizmadia Sára
3. Kovács Flóra
Általános iskolás felsős fiú:  
1. Szabolcsi Vince 
2. Kovács Martin
3. Jaczina Bence
Középiskolás lány:      
1. Jécsák Dóra
2. - - - - - - - - 
3. - - - - - - - -
Középiskolás fiú: 
1. Jónás Miklós 
2. Árki Attila
3. Szekfü Zsadány Valter

Felnőtt nő:                      
1. Szabolcsiné Morvai Katalin
2. Kocsis Ramóna
3. Zilahy Alexandra
Felnőtt férfi :  
1. Farkas Lajos
2. Bihari Norbert
3. Pócsi Attila
Senior nő (45 év felett):   
1. Havasiné Marsi Zsuzsanna
2. Radiczkiné Szendrei Gyöngyi
3. - - - - - - - - 
Senior férfi (45 év felett):                            
1. Kovács Gábor
2. Demendi Tibor
3. Szabolcsi Attila
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A nagykállói önkormányzat és Nagykálló város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)
Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Ügyvezető: Sveda Anita
Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Szerkesztő: Nánási Anita; 

A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Korányi F. út 23–27.; nagykalloihirmondo@gmail.com
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A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a 

szerkesztés jogát fenntartja!
Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. április 19. 16 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:





Menü ára: 

850 Ft
Csak leves: 350 Ft 

Csak főétel: 650 Ft 

Elvitelre doboz: 50 Ft/db

Előzetes menürendelését minden hétköznap 14 óráig  
a 42/ 792-040- es telefonszámon adhatja le.

M E n ü a j á n l at
Óbester Étterem és Kávézó • nagykálló, Korányi F. út 1.

2017. április 3. – április 7.
a menüleves B menü

HÉtFŐ Csontleves eperlevéllel Paradicsomos káposztafőzelék, sült oldalas Olasz csirkemájas rizottó, csemege uborka

KEDD legényfogó leves Borjúpörkölt, szarvacska tészta, káposztasaláta
Sertésszelet Holstein módra, burgonyapüré, 
káposztasaláta

SZERDa Zöldséges karfiol leves Rántott csirkecomb filé, rizi-bizi, őszibarack befőtt Cigánypecsenye, sült burgonya, ecetes almapaprika
CSütÖRtÖK Magyaros burgonyaleves Sólet, füstölt tarja, főtt tojás tejfölös-sajtos  csirkemell filé, francia köret, párolt rizs
PÉntEK Hamis gulyásleves Rakott karfiol Sajtos-brokkolis rakott penne

HÉtFŐ
Hideg tejszínes 
eperkrémleves

tűzdelt pulykacomb, jázmin rizs Rántott sajt,  hasábburgonya

KEDD lebbencsleves Hétvezér tokány, orsótészta, csemege uborka Szemes babfőzelék, Stefánia sertésvagdalt
SZERDa Kapros-tejfölös zöldbableves Milánói makaróni, reszelt sajt tarhonyás sertéshús, almapaprika

CSütÖRtÖK Daragaluska leves
ananászos – curry-s csirkemell filé, petrezselymes 
rizs

Szatmári töltött flekken, hagymás tört burgonya, 
céklasaláta

PÉntEK ünnepnap

HÉtFŐ ünnepnap

KEDD Paradicsomleves lencsefőzelék, sült debreceni kolbász
lecsós sertésszelet, tarhonya tészta, vöröskáposzta 
saláta

SZERDa
Burgonya krémleves, pirított 
bacon szalonna

Csőben sült brokkolis csirkemell filé, mexikói rizs, 
vitaminsaláta

Húsos-gombás spagetti, reszelt sajt

CSütÖRtÖK Májgaluskaleves Rántott harcsafilé, burgonyapüré, kapormártás
Mézes–mustáros grillezett csirkecomb filé, vegyes 
köret, almakompót

PÉntEK
Káposztás bableves, füstölt 
csülökkel

Házi  túrós béles Ízes derelye

HÉtFŐ Kertészleves tökfőzelék, sertéspörkölt Pörkölt csirkecomb, galuska, vegyes vágott

KEDD Fokhagymakrémleves
Sajttal-sonkával töltött rántott csirkemell, kukoricás 
jázmin rizs, vitaminsaláta

Pulykabrassói, vitaminsaláta

SZERDa alföldi gulyásleves Citromos rizsfelfújt, baracköntet Sajtos-sonkás rakott tészta

CSütÖRtÖK
Zöldség erőleves cérname-
télttel

narancsos-mézes csirkemell filé, párolt rizs,
nyírségi göngyölt szűzpecsenye, párolt káposzta, 
házi sült burgonya

PÉntEK Bakonyi betyárleves Gránátos kocka juhtúrós sztrapacska tepertővel

2017. április 10. - április 14.

2017. április 17. - április 21.

2017. április 24. - április 28.

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

A z  é t l a p v á l t o z á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k !

Sajtóközlemény
Működési költségek támogatása 2016 évre - NEA-NO-16-M-0792

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által nyújtott támogatás összege: bruttó 
900.000 Ft
Projekt időtartama:2016.03.31 – 2017.03.30.
A Szocio-Társ Alapítványban 1996-ban jött létre. Fő feladata, hogy segítse a 
szociális munkás, illetve a hasonló képzésben résztvevő fiatalok öntevékeny 
programjainak megvalósulását, operatív hátteret nyújtson a képzési és szak-
mai programokhoz és módszertani támogatást adjon az újszerű kezdeménye-
zésekhez. 
Programjaink célja továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása és segí-
tése, valamint társadalmi esélyegyenlőségük megteremtése. Körükben főként 
a pénzügyi tudatosság fejlesztését tekintjük a fő feladatunknak, amely kereté-
ben játékos, interaktív módon tanítjuk meg nekik a hatékonyabb pénzkezelési 
módszereket. Emellett nagyon fontosnak tartjuk a fiatalok releváns és hasznos 
információval történő ellátását, amely esélyegyenlőségüket elősegíti. Prog-
ramjaink elsősorban nem-formális pedagógiai elemekre épülnek, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok képességei fejlődhessenek. 
Számos hazai és nemzetközi civil szervezettel, intézménnyel működünk együtt, 
mely következtében a fiatalok számára lehetőséget nyújtunk ifjúsági cseréken 
való részvételre. Ez kiváló alkalom arra, hogy angol nyelvi ismereteiket bővít-
sék. Ezen kívül megismerkedhetnek különböző kultúrákkal, illetve más szer-
vezetek jó gyakorlataival, szakmai programjaival és tapasztalataival.

Elérhetőségek:
szociotarsalapitvany@gmail.com

Szocio-Társ Szociális Fejlesztő és Segítő Alapítvány

kis és nagy tételben, 
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Olcsó 
fenyőfűrész áru

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa

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

gerenda, szarufa, padlódeszka, 
colos deszka 

60.000,-Ft/m³ bruttó áron

Március 11-én Nőnap alkalmából 
ünnepség volt a Kiskállói Közös-
ségi Házban, Hekmanné Balogh 
Erzsébet szervezésében. Rusz-
ki Gábor plébános úr köszöntője 
után a Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda Mesevarázs tehetséggondo-
zó csoportja és a Rózsafa Citera-
zenekar műsora következett, majd 
a köszöntő versek felolvasásával, 
továbbá dr. Ráczné Hekman Böbe 
énekes előadásával, jelképes aján-
dékkal kedveskedtek a közel 100 
hölgyvendégnek. A jó hangulatú 
előadások befejezése után nagy 
tapssal és virággal köszöntötték a 
szervezőket, majd szeretetvendég-
ségre vártak minden résztvevőt.
A Kiskállói Közösségi Ház és Ká-

polna felújított épületében tanító, 
fejlesztő, tanácsadó szolgáltatáso-
kat, karitatív és ünnepi rendezvé-
nyeket, közösségépítő és megtartó 
programokat tartanak az itt élők 
örömére.
Köszönjük a munkatársaknak, 

kiemelten Hekmanné Balogh Er-
zsébetnek, a kitartó, szervező és 
segítő, szolgálatkész munkát. Sze-
retnénk, ha a jövőben is minél több 
program gazdagítaná a Kiskállóban 
élő emberek hétköznapjait.

Magyar Lászlóné

Kiskállói nőnapi ünnepség

A lányokat, asszonyokat köszöntötték a Kiskállói Közösségi Házban
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Kakuk János (Széchenyi u.)
Tóth Lajosné (Bátori út)
Fórián Sándorné (Bessenyei u.)
Tordai Antal (Krúdy Gy. u.)
Molnár Józsefné (Debreceni út)

Simon Jánosné (Kert út)
Vámos János (Tavasz u.)
Kohán Mihályné (Csokonai u.)
Bencsik Ferenc (Széchenyi u)
Mészárosné Dohy Gizella (Debreceni út)
Horváth Jánosné (Alma u.)

ELHUNYTAK 2017. február-március

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

Bence  
Zsombort 

4. születésnapja alkalmából
szerető szívvel köszönti

Veres mama és papa

Szabolcs Takarék Nagykállói Fiók
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
email: nagykallo@szabolcs.tksz.hu

I N G A T L A N
Nagykállóban eladó ingatlant keresek: csa-
ládi-, vagy társasházat, lakást, hétvégi házat, 
garázst, nyaralót és építési telkeket vevőim és 
befektetőim részére. Telefon: +36 30 318 9245

Nagykállóban 120 nm-es családi ház eladó: 
2 szoba, fürdőszoba, WC, nappali. Az épület 
11 éves, egyedi fűtésű, 1764 nm-es telekkel.  
Telefon: +36 20 382 8478

Nagykálló-Ludastó, Geszterédi út 31 sz. 
alatt 2 szobás, fürdőszobás, cserépkályha fű-
tésű, családi ház 600 □ öl kerttel, nyári kony-
hával, pincével sürgősen eladó. Telefon:  
+36 30 453 3412

Nagykálló, Kálvin János u. 26. sz. alatt 2 szo-
bás, kis kertes családi ház, sok melléképülettel, 
cserépkályha és gázkonvektor fűtéssel eladó. 
Telefon: +36 20 395 9877

Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gim-
názium közelében 2 szobás, fürdőszobás, 
kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű 
kazán), felújítást igénylő, régi típusú, kertes 
családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921

Nagykálló központjához közel, felújításra szo-
ruló, polgári típusú ház, valamint Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek 
eladó. Telefon: +36 20 253 8170

Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó állapot-
ban lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagykonyhás, 
összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 15,5 
MFt. Telefon: +36 30 724 5056

Nagykálló, Széchenyi u. 77. szám alatt három-
szobás, összkomfortos, cserépkályha-gázkon-
vektor fűtésű, kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Telefon: +36 30 284 5818, vagy 
+36 70 637 4424

Három építési telek eladó. Egyben, 2150 nm 4,3 
MFt áron, vagy külön-külön. Egy 730 nm-es 2,2 
MFt és kettő 756 nm-es telek 1,2-1,2 MFt áron. 
A Bem u. végén, a Móricz Zs. utcáig. Telefon:  
+36 30 273 3780

Nagykálló, Sport utcában 670 □-öl építési te-
lek sürgősen eladó. Irányár: 2,1 MFt. Telefon:  
+36 30 746 9842

Nagykállóban, csendes, nyugodt környe-
zetben, az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es 
közművesített – villany, víz, – déli fekvésű, 
körbekerített, építési telek eladó. Telefon:  
+36 20 488 4690

Nagykálló (külterületén) Papréten 6276 nm 
szántó eladó. Telefon: +36 30 973 3061

Biri központjában 2 nagyszobás (külön nyíló), 
70 nm-es családi ház (víz, villany, gáz), teljesen 
felújított (új csatorna), 750 □-öl telekkel tulaj-
donostól, hitelre is áron alul eladó. Polgármes-
teri hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt 5 
percre.  Telefon: +36 30 320 7646

Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. szám alatti 
ingatlan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, für-
dőszoba, garázs, melléképület, kert. Azonnal 
beköltözhető! Telefon: +36 20 495 9883

E L A d Á S - V é T E L
Nagykállóban NB kaptár+keretléc, műlép 
eladó. Akácpergetés után 20 db NB kaptárban 
méhek, felszereléssel együtt (6 keretes per-
gető, kannák, hordók stb.) eladók. Telefon:  
+36 20 490 7630

Megkímélt állapotban, alig használt BOLVAR 
típusú robogó eladó - 240 km-t futott. Telefon:  
+36 20 219 0765 

Régi Simson Star 50 cm³ motor, gázpalack, 
régi könyvek, öntöttvas kályha eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170

Nagykállóban (költözés miatt) eladó 4 ré-
szes szekrénysor, 5 db heverő, konyhaszek-
rény asztal, láda, 4 db fotel, 2 db vaskályha, 
automata mosógép, ágyneműtartó. Telefon:  
+36 20 510 4800

diófa bútorok, tálaló, ruhásszekrények, fote-
lek, székek, könyves szekrény, női-férfi kerék-
pár, villanymotoros permetező eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170

Csicsóka eladó, 100 Ft/kg áron. Telefon: 
(42) 262 178

Eladó házinyúl, rotációs kapa, fűkasza, japán 
táskapermetező, keménybőr varrógép, fűnyíró. 
Telefon: (42) 265 062

Eladó 2 db hízó 100-120 kg-os. Irányár: 450 
Ft/kg. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 165.

Eladó: elöltöltős, automata mosógép (25 000 
Ft), színes televízió (12 000 Ft), koksz (13 000 
Ft/q), rotációs kapa (60 000 Ft), kézikocsi 
(12 000 Ft), 180x150-es ablak+teraszajtó 
(15 000 Ft), férfi irhabunda, 176-os méret 
(10 000 Ft), 200 literes műanyag hordó (5000 
Ft). Telefon: +36 20 425 9797  

4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap rézkilin-
csekkel, új Zanussi szagelszívó, 3 méteres 
csővel, könyökcsővel, 3 funkciós babakocsi 
(narancssárga-szürke színű), négyajtós, új sa-
rokszekrény (akasztós-polcos-fiókos) eladó. 
Telefon: +36 30 320 7646

Pizza sütő, étkészlet, evőeszköz, lábas, po-
hár, dohányzóasztal, fotel, heverő, szőnyeg, 
csillár, fogas, pléd, függöny eladó. Telefon:  
+36 20 628 5595

Két pár új, 43-as fekete bőrcipő, gázóra láda 
(zöld), írógépek, lemezjátszók, rádiók eladók. 
Telefon: +36 20 492 0715

Üvegre festett szentkép, festmények, képek el-
adók.  Telefon: +36 20 253 8170


