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Harangod területén a tűzrakó 

helyeket a rendezvény idején 

díjtalanul lehet igénybe venni!

A
 s

ze
rv

ez
ők

 a
 v

ál
to

zt
at

ás
 jo

gá
t 

fe
nn

ta
rt

já
k!

Új időszak kezdődött a 
Nagykállói Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület működésében: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében negyedikként önállóan 
beavatkozó önkéntes tűzoltóság-
gá váltak.

A Nagykállói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (ÖTE) tagjai éves szinten 
közel száz káresemény helyszínén - 
tűzeseteknél és baleseteknél – men-
tenek Nagykállóban és a környező 
településeken. Az elmúlt években 
eszközfejlesztésre, működési költ-
ségek fedezésére, illetve képzésekre 
– a Nagykálló Város Önkormány-
zatától kapott juttatás mellett - több 
alkalommal nyertek pályázati tá-
mogatást. Tavaly ősszel egy újabb 
adománnyal gazdagodott az egye-
sület, mikor egy felújított tűzoltó 
fecskendőt állítottak rendszerbe. Ez 

év áprilisában újabb jelentős ese-
mény történt az egyesület életében: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
a negyedik, önálló beavatkozói jo-
gosultságot szerző önkéntes tűzoltó 
egyesületként működhetnek ezentúl. 
-A tűzvédelmi törvény négy éve 
hatályba lépett módosításával lehe-
tőség nyílt arra, hogy az önkéntes 
tűzoltó egyesületek, amennyiben az 
ehhez szükséges szigorú feltételek-
nek megfelelnek, önállóan beavat-
kozhatnak. Mostantól az egyesület 
Nagykálló Város területén a vállalt 
készenléti időszakban önállóan is 
beavatkozhat olyan káreseteknél, 
amelyek felszámolásához hivatásos 
tűzoltó egységek nem szüksége-
sek. Az országban mindösszesen 42 
hasonló egyesület működik a 600-
ból – jelentette ki dr. Bérczi László 
tűzoltó dandártábornok, a BM OKF 
országos tűzoltósági főfelügyelője 

a nagykállói tűzoltók beiktatási ün-
nepségén. - Az ÖTE tagjai eddig tá-
jékoztató SMS értesítést kaptak a te-
lepülésükön, vagy annak környékén 
történt káreseményről, s ha éppen 
elegendően voltak, akkor elindul-
tak és támogatták a kiérkező hiva-
tásos állományt. Mostantól riasztást 
kapnak, a megyei műveletirányítást 
pedig arról tájékoztatják, hogy önál-
lóan fel tudják-e számolni, vagy egy 
nagyobb káresetnél – a hivatásos 
állományhoz hasonlóan – további 
egységeket, különleges eszközöket 
kérnek a helyszínre – tájékoztatott 
a tűzoltó dandártábornok, aki kér-
désünkre elmondta, hogy egyelőre 
Nagykálló Város közigazgatási te-
rületén avatkozhatnak be önállóan 
a helyi ÖTE tagjai, azonban ez a 
jövőben kiterjeszthető a környező 
településekre. 

Folytatás 2.oldalon!

2017. március 1-jén és 2-án 
került sor a Rumobil projekt 
második partnertalálkozójára 
Zágrábban, ahol az önkormány-
zatot dr. Herbák Henrietta és 
Véghseő Sándor képviselte.

A találkozó központi témája a pro-
jektpartnerek által tervezett de-
monstrációs programok bemutatá-
sa volt. 
Mint ahogy a Rumobil projekt 
kapcsán korábban már beszámol-
tunk róla, Nagykálló a projektben 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzattal közösen 
vesz részt, mint magyar partner 
és demonstrációs projektjét (4 
buszmegállópár innovatív kiala-
kítása Nagykállóban a Nagykálló-

Nyíregyháza buszvonal mentén) is 
a Megyei Önkormányzattal közö-
sen valósítja meg.
A partnertalálkozó első napján 
utaztunk Zágrábból Ozalj telepü-
lésre, ahol megismertük a projekt 
keretében készülő Rumobil Stra-
tégiához kapcsolódó feladatainkat 
és lehetőségünk nyílt technikai 
kérdések megvitatására is mind a 
vezető partner szakértőjével, Frank 
Trepte-vel, mind pedig a stratégiát 
készítő olasz „T Bridge” képviselő-
jével, Francesco Misso-val.
A nap további részében a demonst-
rációs projektek prezentálására 
került sor a Žilina Egyetemet kép-
viselő Dana Sitányiová és a pro-
jektpartnerek részéről. 

Folytatás 2. oldalon

Partnertalálkozó 
Zágrábban

ÁpRiliS, a SZESZélyES, BoloNdoS
de ennyire? – tehetnénk fel a kérdést az elmúlt napok, hetek időjárás változásai után. Részünk volt az esős-na-
pos, a fagyos-meleg napokból, néha már nyár volt, aztán meg tél. 

Önállóan beavatkozó tűzoltó 
egység lett a nagykállói

a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai az ünnepségen
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Partnertalálkozó 
Zágrábban

Elérkezett 2017-ben is az 
egységes (ún. „területalapú”) 
kérelmek benyújtásának 
időszaka. 2017. április 7-től 
működik az elektronikus 
beadó felület.

Ebben az évben már 41 jogcím 
alapján kérhetik a támogatá-
si összegeket a gazdálkodók a 
rendszer a segítségével, nem 
beszélve az egyes jogcímeken 
belüli további különböző támo-
gatási formákról.
Ezúton kérjük a gazdálkodókat, 
amennyiben a kérelem benyúj-
tásával kapcsolatban a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
falugazdászainak segítségét 
kívánják igénybe venni, mie-
lőbb keressék kollégáinkat, ill. 
egyeztessenek időpontot a sike-
res és időben történő benyújtás 
érdekében.
A benyújtással kapcsolatos ad-
minisztrációs feladatokhoz el-
engedhetetlen, hogy az ősterme-
lők a kártya alapú őstermelői 
igazolványt, valamint más gaz-
dálkodási formában működő 
tagjaink pedig a gyártás és 
kipostázás alatt álló új kama-
rai kártyát hozzák magukkal. 
Az ügyintézéshez feltétlenül 
szükséges továbbá a kérelmező 
gazdálkodó érvényes „MVH-s 
jelszavának” megléte. Ezúton 
is kérjük azon ügyfeleinket, akik 
elveszítették ezt az elektronikus 
ügyintézés érdekében rendsze-
resített jelszót, vagy a korábbi 
években saját ügyfélkapu segít-
ségével nyújtották be a kérelme-
ket, a zökkenőmentes igénylés 
érdekében mielőbb kérjenek a 
MÁK Agrár- és Vidékfejlesztési 
Támogatási Főosztálytól (volt 
MVH) új jelszót (ebben szintén 
segítséget tudnak nyújtani), mert 
kollégáink az idei évtől már ki-
zárólag csak kamarai megha-
talmazással tudnak kérelembe-
adásban közreműködni.

Tekintettel az egyes mezőgaz-
dasági és agrár-vidékfejlesztési 
támogatások összetettségére, ja-
vasoljuk, hogy lehetőség szerint 
minden esetben a támogatást 
igénylő jelenjen meg a NaK 
ügyintéző munkatársa előtt 
és csak abban az esetben bízzon 
meg más személyt, amennyi-
ben az ügyintézés más módon 
nem lehetséges, az ehhez szük-
séges NAK által rendszeresített 
és elfogadott meghatalmazás 
nyomtatvány a falugazdászok-
tól beszerezhető, illetve a NAK 
honlapjáról letölthető. 
Javasoljuk továbbá, hogy ügy-
feleink hozzák magukkal a jog-
címekhez kapcsolódó, az el-
múlt év folyamán a felügyeleti 
szervektől, hatóságoktól, stb. 
kapott minden határozatot, 
végzést vagy más dokumentu-
mot, hogy kollégáink szaksze-
rűen és a lehető legpontosabban 
készíthessék el a kérelmeket. 
Szintén felhívjuk a figyelmet a 
földhasználat megfelelő doku-
mentáltságának fontosságára a 
támogatási összegek kifizetése 
tekintetében. 
A saját és földhivatali nyilván-
tartások áttekintése után az eset-
leg szükséges lépéseket is ebben 
az időszakban kell megtenniük 
ügyfeleinknek. A kárenyhíté-
si rendszerben lévő tagoknak 
hozni kell az előző évi termés-
mennyiségek adatait is.
Fontos, hogy a támogatást 
igénylő gazdálkodó minden 
esetben legkésőbb május 31-ig 
ellenőrizze a benyújtott egysé-
ges kérelemben megtett jognyi-
latkozatokat, az egyes mezőgaz-
dasági és agrár-vidékfejlesztési 
támogatásokkal kapcsolatban 
megadott adatokat, illetve in-
tézkedéseket, tekintettel arra, 
hogy azokat korrigálni csak 
korlátozottan vagy egyáltalán 
nem lehet!

Takácsné dajka Szilvia

KÖZLEMÉNY
A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja
2017. május 09. (kedd) 8-17 óra

2017. május 10 (szerda)  8-17 óra

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda (Nagykálló, Szabadságharcos út 8. sz.) hivatalos helyiségében.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, 
és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelés-
ben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) 
pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni  
az év közbeni felvételi igényeket is. Ez azokra a gyermekekre vonatkozik,  

akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2017/2018. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alap-
ján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
 A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági • 
igazolványa, és annak fénymásolata
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata• 
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, és annak fénymásolata• 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, és annak fénymásolata• 
jegyzői hatósági bizonyítvány hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítá-• 
sáról – igényelhető: Nagykállói Polgármesteri Hivatal – Szociális Csoport
nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi • 
V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekeket.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt 
napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású 
óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 Juhász Zoltán  Nagy Tamásné 
 polgármester  intézményvezető

Már igényelhetőek az 
agrártámogatások

Folytatás az 1. oldalról!
Az esti program részeként meg-
ismerhettük Ozalj település törté-
nelmét és nevezetességeit, majd a 
közös vacsora után visszaindultunk 
Zágrábba. A találkozó második 
napjának témája a soron következő 
feladatoknak és a projekt kommu-
nikációjának megvitatása volt. A 
tartalmas partnertalálkozót közös 
ebéddel zártuk, majd hazaindultunk. 
Ez a találkozó is megerősített ben-
nünket abban, hogy európai szintű 

problémával foglalkozunk, hiszen a 
modern tömegközlekedési szolgál-
tatás - nálunk és a projektpartnerek 
által képviselt közép-európai régi-
ókban egyaránt - egyre fontosabb 
versenytényezővé válik a vidéki te-
lepülések életében.  V.S.

Folytatás az 1. oldalról!
Dr. Bérczi László hozzátette, hogy a 
nagykállói egyesület tagjai a feladat 
ellátásához megfelelő képesítéssel, 
eszközökkel rendelkeznek, illetve 
folyamatos készenlétet kell bizto-
sítaniuk. Mivel ez átvállalt feladat, 
ezért minden hónapban 100 ezer 
forint támogatást kapnak, amit a 
készenléti eszközök, felszerelések 
karbantartására és felülvizsgálatára 
fordíthatnak. 
- Ez egy nagy felelőséggel járó szak-
mai elismerés a tűzoltók számára – 
mondta Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere a beiktatási 
ünnepségen. – Városvezetőként sze-
mély szerint is büszke vagyok, hogy 
egy olyan csapat tagjainak gratulál-
hattam, akik az élet különböző terü-
letein is helyt állnak. A munkájuk, a 
családjuk mellett szabadidejüket arra 
áldozzák, hogy a nagykállói embe-
rekért tegyenek, ha szükség van rá, 

védjék testi épségüket, anyagi javai-
kat – tette hozzá Juhász Zoltán.
Ezt követően dr. Bérczi László 
tűzoltó dandártábornok az önálló 
beavatkozásra jogosító dokumen-
tumot, Varga Béla tűzoltó ezredes 
pedig az erre vonatkozó parancsot 
adta át Kovács Róbert tűzoltó törzs-
őrmesternek, a Nagykállói Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület parancsno-
kának. Az átadást követően Jaczkó 
György görögkatolikus parókus 
megszentelte és megáldotta az egye-
sület tagjait, illetve gépjárműveit. 
A nagykállói eseményen a Kállai 
Kettős Néptáncegyüttes gyermek 
és ifjúsági csoportjának műsorát is 
megtekinthették.

Önállóan beavatkozó tűzoltó 
egység lett a nagykállói

Beiktatták a nagykállói tűzoltókat
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a Nagykállói Hírmondó márciusi 
számában Vassné Májer Erzsé-
bet Forró lászló festőművészt 
kérdezte többek között arról, hogy 
mennyire befolyásolta a festészet 
az életét? 
A festészet alapvetően meghatározó 
volt az életemben. Általános isko-
lában, rajzórán a tanárom figyelt fel 
rám és biztatott, hogy van tehetségem 
a festéshez. Sajnos, a szüleim anyagi 
helyzete nem engedte meg, hogy ezen 
a pályán tanuljak tovább, így ipari ta-
nuló lettem, majd asztalos. 
Festeni soha nem tanultam, magamat 
képeztem. Szerintem a képzőművé-
szet többi ágát el lehet sajátítani tanu-
lás, vagy gyakorlás útján, de a festést 
nem, mert ha nincs hozzá tehetsége az 
embernek, akkor nem fog menni.

Miért éppen asztalos? azért mert 
teret ad az önkifejezésre?
Így van, illetve szerettem fával foglal-
kozni. Munka után, szabadidőmben, 
nagyon sok dísztárgyat készítettem.

Számszerűsíthető, hogy összesen 
hány kiállításon jelentek meg mun-
kái az elmúlt évtizedek során?
Oh, az nem! Tizennégy éves korom-
ban, 1960-ban volt az első kiállításom, 
egy iskolatársammal, majd a ’80-as 
évektől számos egyéni- és csoportos 
tárlaton mutatkoztam be, több megyei 
és országos kiállításon is megjelentek 
alkotásaim.
Bár a családom, a feleségem mindig 
támogatta ezt a tevékenységet, én ma-
gamat „vasárnapi festőnek” nevezem, 
mert általában olyankor ültem le a vá-
szon elé, vagy késő este, munka után. 

Néhai Vass Bandi barátommal kerék-
párral elmentünk 20-30 kilométerre 
és kint a szabadban festettünk, volt, 
hogy Tokajig bicikliztünk.

a festőállványt pedig felkötötték a 
biciklire?
Így van, de volt, mikor egyedül men-
tem, s nem egyszer előfordult, hogy a 
vihar is elkapott a szőlőben.

Mi adta az ihletet egy-egy kép elké-
szítéséhez?
A táj, a figurális motívumok.

Milyen irányzatot követ Ön mun-
kája során?
Én fotó naturalistának vallom magam, 
ami azt jelenti, hogy az egészen való-
sághű, aprólékos részletekre kiterjedő 
ábrázolásra törekszem.

Ön szerint, ha lett volna lehetősége 
tovább képeznie magát, egészen 
másként alakul az élete?
Nem vagyok erről meggyőződve, 
mert manapság rengeteg a művész. A 
képzőművészetből csak az tud megél-
ni, aki mellette más tevékenységet is 
folytat, például oktat. Én nem sajná-
lom, hogy így alakult az életem. Elé-
gedet vagyok azzal, amit kaptam.

Milyen szakmai elismeréseket 
kapott az elmúlt évek során?
Számos elismerő oklevelet, illetve 
több pénzdíjas pályázatot nyertem el, 
de mindezek közül a legjelentősebb 
a Budapesten 2006-ban, a Magyar 
Művelődési Intézet szervezésében az 
Országos Képző- és Iparművészeti 
Tárlaton bemutatott Teknővájó című 
képemért kapott Nívó-díj. Ugyaneb-
ben az évben Nagykálló Város Ön-
kormányzata Ámos Imre-díjjal jutal-
mazta munkásságomat, ami szintén 
nagy elismerést jelentett számomra. 

Mindezek mellett mit ad Önnek a 
festés?
Elsősorban örömet, kikapcsolódást 
jelent számomra. Ez a tevékenység 
„megvidámította” az életemet. S 
mindezek hozománya: a sikerélmény 
óriási erővel hatott rám. Hálás vagyok 
Istennek, hogy ezzel az adománnyal 
megáldott.

Jelenleg mi készül?
Egy lovas kép van félkész állapot-
ban.

Vassné Májer Erzsébet kíváncsi 
volt arra is, hogy hány zsűrizett 
képe van?
Nem tudnám számszerűsíteni, mert 
sok van. A kiállításokon megjelentek 
mindegyike zsűrizett alkotás.

Nyugdíjas éveit tölti, hogy telnek a 
napjai, dolgozik, érez még készte-
tést a munkára?
Érezni érzek, csak nem annyit, mint 
korábban. Ameddig erőm engedi, nem 
hagyom abba az alkotást. Bár nyugdí-
jas vagyok, nem töltöm pihenéssel az 
időt, minden nap tevékenykedem. De 
így a jó, mert ha az ember nem csi-
nál semmit, akkor sietteti az elmúlást. 
Ameddig csak lehet, aktívnak kell ma-
radni, mert jó megöregedni, szép idős-
kort, alkotással teli életet élni.

a Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által megfogalmazott 
kérdésre?
Keresztúry Sándort kérdezném, hogy 
van-e még olyan alkotókedve, mint 
korábban volt? Hogy érzi magát? 
Tervez-e még a jövőben kiállítást? 
Ha igen, akkor egyénit, vagy cso-
portosat? Amennyiben ez utóbbiban 
gondolkodik, akkor azt üzenem neki, 
hogy társulok.

MÁJUSFAKANÁLF
Ő

Z Ő V E R S E N
Y

Bővebb információ és jelentkezés
a Híd Közösségi Házban (Nagykálló, Jókai u. 28.) személyesen,  

vagy a 42/563-067-es telefonszámon 2017. április 28. (péntek) 16.00 óráig,  
vagy a helyszínen, május elsején 09.30 óráig.

A hagyományokhoz híven idén is megrendezzük 
a bográcsos főzőversenyt 2017. május elsején,  

Nagykálló-Harangodon.

Várjuk olyan csapatok 
(civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok) 

jelentkezését, akik szeretnének benevezni  
a főzőversenyre!

A FŐZŐVERSENY SZABÁLYAI:
•  a főzőversenyen részt vevők előre meghatározott alapanyagokból, tetszés 

szerinti ételt készíthetnek el bográcsban
•  az ételek elkészítéséhez a szükséges eszközöket és a kötelezően felhaszná-

landó alapanyagokat (bab, hagyma, kolbász, burgonya, olaj, só, bors) a 
rendezők biztosítják (6 fő részére)

•  az alapanyagok fajtája és mennyisége a csapat létszámának arányában 
(saját költségen) tetszés szerint bővíthető

•  főzni gázzal (melyet a csapatoknak maguknak kell hozniuk) vagy fával 
(amit biztosítunk) lehet

• az ételeket 13.00 órára kell elkészíteni
•  a zsűri részére kóstolót kell összeállítani, a tálaláshoz szükséges eszközökről a 

résztvevők önállóan gondoskodnak
• a szervezők minden csapat számára 1 sörpad-garnitúrát biztosítanak

Nagykálló Város Önkormány-
zatának képviselői az URBaCT 
iii keretében megvalósuló 
procure – Creating Good local 
Economy through procurement 
(Hatékony Helyi Gazdaság lét-
rehozása a Közbeszerzés által) 
elnevezésű projekt partnerta-
lálkozóján vettek részt 2017. 
március 21-22-én a horvátorszá-
gi Koprivnica városában. 

A konferencia fő témája: a helyi 
kis- és középvállalkozások köz-
beszerzési folyamatokba történő 
hatékony bevonása volt. A 9 euró-
pai országot (Magyarország, Cseh-
ország, Hollandia, Horvátország, 
Lengyelország, Olaszország, Ro-
mánia, Spanyolország és Anglia) 
összekötő program 2018. május 
3-án zárul.
-A partnertalálkozók elsődleges 
célja, hogy a különböző nemzetek 
képviselői megosszák egymással 
saját tapasztalataikat, s átvegyék 
a jó gyakorlatokat. A projekt ide-
je alatt szeretnénk elérni, hogy az 

európai és a nemzeti beszerzési 
szabályok kiegészítsék egymást, 
hangsúlyosabbá váljon a rugalmas-
ság és csökkenjen a közbeszerzési 
eljárásokhoz kapcsolódó bürok-
rácia. Másrészt nagyobb szerepe 
legyen a beszerzési eljárásokon 
való részvétel lehetőségeinek biz-
tosítása a kis- és középvállalkozá-
sok számára. A mi feladatunk az 
elkövetkező időben, hogy megva-
lósítsuk ezeket – mondta Matthew 
Jackson, vezető szakértő az Egye-
sült Királyságbeli Centre for Local 
Economic Strategies (CLES – He-
lyi Gazdasági Stratégiai Központ) 
képviseletében.

Kis- és közép- 
vállalkozások  

a közbeszerzésben

MEGHÍVÓ

A Kiskálló Kincsei

- régi idők emlékei -

című kiállításra

2017. május 26-án 17 órára

a Kiskállói Közösségi Házba 

(Nagykálló, Bátori út 94.)

A kiállítást megnyitja: 
Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármestere

Program:
Harsányi Gézáné Kiskálló történetéről mesél•	
Borsi Lili énekes előadása•	
Rózsafa Citeraegyüttes műsora•	

Nagykálló  
Város

honlapja
www.nagykallo.hu

Megújult
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Tudományos üléssel egybekötött 
ünnepi konferenciát tartottak a 
napokban a nagykállói Sántha 
Kálmán Szakkórház lovagter-
mében professzor dr. Bánki M. 
Csaba címzetes egyetemi tanár 70. 
születésnapja alkalmából.  

A tudományos ülést prof. dr. Bánki M. 
Csaba címzetes egyetemi tanár tisz-
teletére hívták össze, aki a napokban 
ünnepelte 70. születésnapját. A neves 
pszichiáter, pszichofarmakológus 
Makón született, majd a Semmelwe-
is Egyetem elvégzése után sebész-
ként és körzeti orvosként dolgozott, 
de mindeközben az emberi agy mű-
ködése érdekelte, így 1978-ban pszi-
chiáter szakvizsgát tett. 
Nagykállóba 1974-ben került, s nem 
sokkal később, mint az ország legfi-
atalabb főorvosa tevékenykedik. A 
’80-as években az Amerikai Egyesült 
Államokban vendégprofesszorként 
dolgozik, 1992 óta címzetes egyete-
mi docens, 1994-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora lett. 
A professzor 1972-től foglalkozik 
kutatással, azon belül is a biológiai 
pszichiátria, a gyógyszerkutatás, az 
agyi transzmitterek, a depresszió és 
az öngyilkosság okait elemzi.
-Eredetileg filmrendezőnek készül-

tem, de a sors mégis az egészség-
ügyi pályára irányított. Az elmúlt 
évek gyógyító munkája során na-
gyon sok mindennel foglalkoztam, 
de a központi témám mindig is az 
agyműködés kutatása volt. Ezen 
belül is az érdekelt: hogyan műkö-
dik az agy, mit csinál, mi betegíti 
meg az embereket? Mindig is azt 
kutattam, hogy hogyan alakul ki a 
depresszió? Mi történik az agyban, 
amitől az egyik ember súlyos beteg 
lesz, míg a másik zavartalanul éli az 
életét. Hol a különbség?  – mondta 
prof. dr. Bánki M. Csaba a rendez-
vényen. 
A professzor tudományos munkássá-
gát számos díjjal, elismeréssel jutal-
mazták az elmúlt években. Kutató-
munkája során szerzett tapasztalatait 
több száz – magyar és idegen nyelven 
megjelent – írásban; huszonnégy, a 
mai napig használt tankönyvfejezet-
ben és 9 önálló könyvben osztotta 
meg a nagyközönséggel. Írói mun-
kásságát 2000-ben Nemes Nagy Ág-
nes-díjjal jutalmazták. 
A nagykállói ünnepi konferencián 
a pszichiátria aktuális kérdéseiről 
is szóltak a szakemberek. A tudo-
mányos ülést az ünnepelt Még sose 
voltam 70 éves… címmel tartott elő-
adása zárta.

az ünnepelt, professzor dr. Bánki M. Csaba, a köszöntésére érkezők köré-
ben

Születésnapi köszöntő  
a tudományos ülésen

Nagykállónak, az URBACT III 
program keretében „JobTown 2 – 
Working Together” – „Dolgozzunk 
Együtt” címmel, 7 projekt partner-
rel együttműködésben lehetősége 
nyílt pályázatot benyújtani, amely-
nek első szakasza Európai Uni-
ós támogató döntésben részesült 
2016 szeptemberében. A JobTown 
2 vezető partnere Thurrock Város 
Önkormányzata (Egyesült Király-
ság). Nagykálló mellett tagja még 
az együttműködésnek Kielce (Len-
gyelország), Bologna (Olaszország), 
Ljubljana (Szlovénia), Leiria (Por-
tugália), Alba Iuilia (Románia) és 
Leoben (Ausztria). A projekt törek-
szik annak megvalósítására, hogy 
„napjaink fiataljai a holnap munka-
erőpiacának sikeres szereplőivé vál-
janak” és gazdaságunk működése 
sokkal dinamikusabb, innovatívabb 
és versenyképesebb lehessen, előse-
gítve a fenntartható életmódot. 

A projekt célkitűzéseit olyan prob-
lémák megoldásai képezik, mint a 
fiatalok munkanélküliségére és a 
helyi szintű fejlesztési stratégiákra 
vonatkozó, valamint a versenyké-
pes és fenntartható helyi gazdaság 
és szociális modell kialakítására és 
fenntartására irányuló kihívások. 
Ugyanakkor kiemelt elképzelés-
ként fogalmazódott meg a helyi 
szinten történő munkalehetőségek 
minőségének és számának növelé-
se, a foglalkoztatók és a helyi fia-
talok közötti kapcsolat, illetve az 
elérhető támogatások, tréningek 
biztosításának javítása.

Nemzetközi együttműködés  
a fiatalokért

Reformáció 500 címmel kiállítás 
és előadások várták az érdeklődő-
ket április elején az Óbester Ren-
dezvényteremben. a nyíregyházi 
Bethlen Gábor iskola és Óvoda 
énekkarának műsora nyitotta 
meg a rendezvényt Nagykállóban. 
az esemény a reformáció 500 
évvel ezelőtti elindítására tekin-
tett vissza. 

Arra az időszakra, amikor Luther 
Márton a wittenbergi vártemplom 
kapujára kiszegezte híres 95 téte-
lét. Nem az egyházszakadás volt 
a célja, hanem az elhajlásokból az 
eredeti alapokhoz, az Isten igéjé-
hez való visszatérés szorgalmazá-
sa.
A rendezvényen az érdeklődőket 
Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere, Horváth György, 
református lelkész és Kárpáti Ernő, 
a Nagykállói Hit Gyülekezete ve-
zetője köszöntötte, majd tartott 
ismertetőt. Ezt követően Harsányi 
Gézáné helytörténet kutató a 
nagykállói reformátusok történeté-

ről beszélt a hallgatóságnak, mely 
témával már korábbi munkái során 
többször is foglalkozott. Harsányi 
Gézáné előadása után Gulyás Csa-
ba, a nyíregyházi Bethlen Gábor 
Gimnázium történelem tanára a 
Reformáció 500 című vándorkiállí-
tásról és annak létrejöttéről beszélt. 
A több mint húsz nagyméretű pla-

káton, ún. roll up-on vonultatták fel 
a reformáció fontosabb állomásait, 
illetve azokat a személyeket, akik 
elsőként hirdették a tanokat és so-
kat tettek azok népszerűsítése érde-
kében.
A kiállítás a Reformációs 500 Em-
lékbizottság, a Bethlen Gábor Isko-
la és Óvoda, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő és a Nagykállói 
Hit Gyülekezete támogatásával jut-
hatott el településünkre. 

Reformáció 500

igazi családi, ünnepre hangoló 
programokkal várták az ér-
deklődőket nagycsütörtökön a 
Szilágyi istván Emlékházba. 

A múzeumi mesematinén diavetí-
tés és meseolvasás, illetve húsvéti 
barkács-börze, kézműves foglal-
kozás várta a gyerekeket és fel-
nőtteket. Húsvéti díszek készültek 
különböző technikával: filcből, 
gyöngyből dísz- és húsvéti figurák, 
de természetesen a tojásfestés sem 
maradt el. A néprajzi szobában egy 
tojásfát állítottak, amelyre a hely-
ben készült, illetve a múzeum fel-
hívására érkezett, kállai motívumot 
is tartalmazó, hímeseket rakták. 
-A Nagykállói Népművészeti 
Egyesület tagjaival és munkatár-
saimmal olyan programokat állí-
tottunk össze, amelyek segítettek 

ráhangolódni a kereszténység nagy 
ünnepére. Azt gondolom a hús-
vétváró délután nagy sikert aratott 
Nagykállóban. Főleg kisgyermekes 
családok voltak a múzeumban, de 

eljöttek olyan felnőttek is, akik a 
kultúra iránt érdeklődnek és szíve-
sen kézműveskedtek – tájékozta-
tott Babik Brigitta, a Szilágy István 
Emlékház vezetője. 

Mesematinét és barkács-börzét is tartottak

Népszerű volt a kézműves foglalkozás a múzeumban

A Föld napján a nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvodában és a 
Szivárvány Tagóvodában idén is 
meghirdették az „Egy gyermek 
egy virágpalánta” akciót. A közös 
virágültetés, együtt munkálkodás 
nagy élményt jelentett kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt.
A tüsténkedő gyerekek ültettek pe-
túniát, százszorszépet, begóniát és 
a hazánkban népszerű muskátlit. 

Gulyás Csaba

Kárpáti Ernő Juhász Zoltán

Horváth György

Harsányi Gézáné
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Ezzel a címmel tartottak felolva-
só délutánt április 12-én Győrfi 
Gergő verseiből az Ámos imre 
Képtárban. 

A szerző verseit Varga Csilla, a Mó-
ricz Zsigmond Színház színésze és 
Koroknai Norina, a Korányi Frigyes 
Gimnázium diákja olvasta fel. Az 
eseményt a Nagykállói Helytörté-
neti Gyűjtemény a magyar költészet 
napja alkalmából szervezte. A jeles 
napot immár 53 éve ünnepeljük 
József Attila, az egyik legnagyobb 
magyar költő születésnapján. 
Győrfi Gergő a rendezvényen 
elmondta: tizenéves kora óta ír 
verseket, azonban néhány folyó-
irat-megjelenésen kívül, melyeket 
ismerősök unszolására küldött el 
szerkesztőknek, nem igazán szor-
galmazta, hogy publikálja költe-
ményeit. Hozzátette: elsősorban 
önmagának, az alkotás öröméért 
és a lelki egyensúly megőrzésének 
kedvéért ír, nem pedig a nagykö-
zönségnek. 
-Általában azért írok, hogy „meg-
szabaduljak” a fejemben összegyűlt 
gondolatoktól, hogy így adjam ki az 
érzéseimet. Soha nem foglalkozta-
tott az, hogy olvassák-e, hogy eljut-
nak-e másokhoz az írásaim – tette 
hozzá a szerző.

Kérdésre válaszolva azt is elmond-
ta, hogy nem próbálja tudatosan 
más költők műveire formálni saját-
jait, de természetesen neki is van-
nak kedvenc versei, például József 
Attila: A Dunánál, vagy Ady End-
re: Kocsi-út az éjszakában című 
alkotása. A rendezvényen a szerző 
tucatnyi versét hallgathatta meg a 
nagyközönség, miközben az általa 
készített fotókból is közszemlére 
tett néhányat. 

Részérzések Győrfi Gergő
Kopp-koppon koppan

Pontosan abban az évben járt a kor
egy kis szobába léptem
a szobában idegenek álltak
sokféle ember
egymásra emelt generációk
egymásra emelt rétegek
mások és egyformák
csak a ruhájuk, de a színük
az a sejtelmes
az az ezerszer elátkozott
az a milliószor könnybefacsart szín.
Egyhelyben álltak a szobrok
és kifelé azzá is váltak
meg sem mozdultak
levegőt sem vettek
nekik ott sem lehetett
mintha festménybe léptem volna:
mindenki meredt maga elé.
Egy ágy körül álltak
egy ember ágya körül
egy ember ágya körül, ki csendben tűrt
aki meg sem mozdult.
Régi földszerű házikó
a lélek háza
fehérre meszelt vályogfalakkal
a fajba vájva besüllyesztett
ablak karimáján
fazékba tuszkolt muskátli
bent faragott bútorok.

A magas faküszöb állt alattam
az általa összekovácsolt
ismerősök szilánkjai között
én voltam az idegen
csendben körbepillantottam
és halkan megszólaltam
„Jó napot kívánok
győrfigergő vagyok”
de hát ön, de hát ő
gondolhatta volna valaki
ha észre vette volna,
eltátogtam újra: „ …. vagyok”
és ebben a pillanatban
meghalt az utolsó … .

éles, játékos jelenetek, erős szituációk a színpadon

Varga Csilla Koroknai Norina

Nagykállóban is megünnepelték 
a színházi világnapot. Ebből az 
alkalomból a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámatagozatos nö-
vendékei adtak műsort.

1962 óta március végén tartják a szín-
házi világnapot, melynek célja, hogy 
felhívják a figyelmet a színházmű-
vészet, tágabb értelemben a kultúra 
fontosságára, illetve, hogy kifejezzék 
a színház közösségi, nemzeteket és 
embereket összefogó erejét. 
A Nemzetközi Színházi Intézet min-
den évben a színházi világ egy jelen-
tős személyiségét kéri fel, hogy fo-
galmazza meg üzenetét a teátrumok 
művészei és a közönség számára. 
Idén Isabelle Huppert, francia szí-
nésznő kapta a felkérést, aki üzeneté-
ben arról írt, hogy „a színház mindig 
újjászületik. A színházi konvenciókat 
újra és újra le kell rombolni. Mert a 
színház csak így maradhat eleven. 
A színház gazdag, átível téren és 
időn,…
A színház erős, mindent túlél, hábo-
rút, cenzúrát, pénzhiányt. Elég egy 
üres tér és a színész. Vagy színésznő. 
Mit csinál, mit mond? A közönség fi-

gyeli, és soha ne feledjük, közönség 
nélkül nincs színház…” Többek kö-
zött ezeket a gondolatokat fogalmaz-
ta meg a francia színésznő a világ-
napra írt üzenetében, amelyet Sveda 
Anita, közművelődési szakember 
olvasott fel a Korányi Frigyes Gim-
náziumban, ahol az intézmény drá-
matagozatos növendékei adtak mű-
sort. Ebben az évben Pass Andrea: 
Napraforgó című darabját mutatták 
be a gimnázium 12. d osztályának 
tanulói, Vona Éva rendezésében. A 
történet során a gyerekeken keresz-
tül három családot ismertünk meg, s 
mindben volt valami törés: hiányzó 
felnőttek vagy túlzott elvárásokat tá-
masztó szülők. Ők viszont még mind 
napraforgók. Még gyerekek, tehát 
nagy túlélők. 
Nem tudjuk, a Napraforgó szereplő-
inek mi lenne jó vagy rossz. Tény, 
hogy konfliktus volt. A konfliktus be-
került az emberbe. Formálta. És bár a 
történet során minden szereplő bejárt 
egy utat, a konfliktusra akkor sem 
volt megoldás. 
Jó megoldást választottak viszont 
azok, akik színházzal ünnepelték a 
színházi világnapot Nagykállóban is.

Napraforgók a 
színpadon

aranyérmet szerzett a közel-
múltban rendezett Úszás diák-
olimpia országos döntőjében a 
nagykállói Berettyán anna.

Az idei évben Debrecen adott ott-
hont - március 18-19-én - az I., II. 
korcsoportos és a „B” kategória 
III., IV. és VI. korcsoportos Úszás 
Diákolimpia Országos Döntőjének. 
A két nap során több mint 1300 fi-
atal vett részt a megmérettetésen, s 
nemes küzdelemben döntötték el a 
bajnoki címek és a további helye-
zések sorsát. A versenyre azok kva-
lifikálták magukat, akik az olimpiát 
megelőzően a megyei döntőkben 
első helyezést értek el. Köztük volt 
a nagykállói Berettyán Anna is, aki 
mindkét versenyszámában dobo-
gós helyezést ért el: 100 méteres 
hátúszásban aranyérmet szerzett, 
100 méteres gyorsúszásban pedig 
második helyezett lett. Az eredmé-
nyes sportoló a korábbi években 
már több érmet is szerzett különbö-
ző versenyeken, de a mostani sze-

replése sikerült a legjobban, mikor 
saját, egyéni rekordját megjavítva 
érte el érmes helyezését.
- Az olimpia előtti heteket intenzív, 
a heti három helyett öt edzés váltot-
ta fel, de megérte! Nagyon jó érzés 
volt, amikor felálltam a dobogó-
ra, arra gondoltam, hogy az elmúlt 
évek munkája most tényleg meg-
hozta gyümölcsét – mesélte 
a fiatal sportoló, akinek a 
siker elérése, a töretlen 
szorgalma eredménye. 
– Évek óta az életem 
része az úszás, a sport, 
Nyírbátorba járok 
edzeni, ahol nagyon 
jó a közösség. Az 
iskolában (a Ko-
rányi Frigyes 
G i m n á z i u m -
ban) jól eső érzés 
volt mikor a diá-
kok és a tanárok 
is gratuláltak az 
e r e d m é n y e m -
hez – tette hozzá 

Anna, aki elmondta, hogy nem ez 
volt az első szereplése a diákolim-
pián. Tavaly is részt vett a megmé-
rettetésen, s akkor is dobogós – má-
sodik és harmadik - helyezést ért el. 
Idén a szépen csillogó érmek mellé 
még plusz 10 pontot is kapott a maj-
dani felsőoktatási felvételi mellé a 
nagykállói aranyérmes. Mint mond-

ja: az edzések ugyan sok idejét 
elveszik, de ez nem ment a ta-

nulás rovására, félévkor ismét 
kitűnő lett a Korányi Frigyes 
Gimnázium hatosztályos ta-
gozatának második évfolya-
mán. 

Anna számára az edzé-
sek a diákolimpia után 
sem értek véget, ké-
szül a következő 
megmérettetésre, 
mert mint mondja, 

megvan a jövő évi 
cél: jól szerepelni 
a megyei döntőn és 
kijutni az országos 
versenyre.

a Magyar Művészeti akadémia 
Közelkép írókról című sorozatá-
nak 2016-ban megjelent, soron 
következő kötetében Ratkó 
József, József attila-díjas költő 
életművét mutatták be a közel-
múltban Nagykállóban, a költőről 
elnevezett városi könyvtárban. 

Az eseményen Jánosi Zoltán, József 
Attila-díjas irodalomtörténésszel, a 
Nemzeti Kulturális Alap Szépiro-
dalmi Kollégiumának elnökével, a 
könyv szerzőjével Babosi László 
könyvtáros beszélgetett.
„A legnagyobb rang, ha az ember 
kitüntetésként a szívét viseli.” Ezzel 
a Ratkó József-idézettel köszöntötte 
a nagykállói könyvtárban összegyűlt 
érdeklődőket Jánosi Zoltán. A szerző 
elmondta, hogy a monográfia hosz-
szú évek munkájának eredménye-
képpen jöhetett létre. Jánosi Zoltán 
már korábban is írt Ratkó Józsefről, 
ő a szerzője a Leszek haláltól ront-
hatatlan című, 2010-es megjelenésű 
kötetnek, amely egy olvasókönyv a 
költő életművének megértéséhez. A 
most megjelent könyv azzal a céllal 

készült, hogy a fiatalokhoz közért-
hetően közelebb hozza Ratkó József 
költészetét. 
- Úgy gondolom, hogy nagyon so-
kat köszönhetek Ratkónak, ember-
ként is – mondta Jánosi Zoltán a 
könyvbemutatón. - Azt a fajta dacot, 
amivel a sors elé kell állni, és nem 
szabad hagyni magunkat, nem sza-
bad némának lenni bizonyos helyze-
tekben, hanem ki kell mondanunk az 
igazságot.

Jánosi Zoltán a monográfia részleteit 
ismerteti

Közelkép Ratkó Józsefről
(Diák)olimpikon lett

az évek óta tartó kemény edzések 
díja a szépen csillogó érem

Györfi Gergő (rész)érzéseiről vallott 
a nagyközönségnek
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Önzetlen emberi magatartás az 
idősek, betegek, vagy a rászorulók 
segítésében való aktív részvétel. 
Ezt tanúsította a közelmúltban a 
Nagykállói Rendőrőrs munkatár-
sa, Dér Mónika főtörzsőrmester, 
mikor gyógyászati segédeszközö-

ket adományozott a helyi Idősek 
Otthona részére. A felajánlott esz-
közök nagy segítséget jelentenek a 
felmerülő gondozási, egészségügyi 
szükségletek kielégítésében és 
megkönnyítésében.
Az intézményegység munkatársai 

és az ott élő idősek ezúton is köszö-
netüket és elismerésüket fejezik ki 
Dér Mónika főtörzsőrmester, kör-
zeti megbízott részére az értékes 
adományért.

Brinkusz Mónika
telephelyvezető

Köszönet és elismerés

Régi tagjaink mellé nagy szere-
tettel várjuk azoknak a nyugdí-
jasoknak a jelentkezését, akik 
tagjai szeretnének lenni szerveze-
tünknek és részt kívánnak venni 
programjainkon. 

Szeretettel várjuk az 50+, 60+, il-
letve az idősebb generáció tagjait, 
egyedülállókat, párokat, barátokat, 
hogy kellemes, kulturált környe-
zetben építhessék emberi és baráti 
kapcsolataikat. Sorainkba várjuk 
azokat, akik szívesen találkoznának 

korosztályuk tagjaival, régi isme-
retségeket felújítva és új barátokat, 
ismerősöket szerezve. Akik szeretik 
a közösségi, társasági életet, színe-
sebben, tartalmasabban szeretnék 
eltölteni szabadidejüket, kirándulá-
sokon, közös programokon kíván-
nak részt venni.
Célunk, hogy a nagykállói nyug-
díjason a passzív időtöltést olyan 
aktívra cseréljék fel, mely feltöltő 
örömöt, tartalmas kikapcsolódást 
jelent számukra.
Klubunkban a nyugdíjasok csalá-

dias légkörben érezhetik magukat, 
ahol megpróbáljuk pótolni a ma-
gányosok számára a társaságot, a 
barátokat.
Összejöveteleinket minden hétfőn 
14 órától tartjuk a Híd Közösségi 
Házban (Nagykálló, Jókai M. u. 
28.), melyek mindig jó hangulatban 
telnek.
érdeklődni a +36 70 510 10 23-as 

telefonszámon lehet.
érdeklődését, jelentkezését nagy 

szeretettel várva, tisztelettel: 
Molnár Ferenc egyesületi elnök

Felhívás
Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület új klubtagok jelentkezését várja

a nagykállói Szent Kristóf 
Karitász csoport köszönetet 
mond mindazoknak, akik a 
húsvéti ünnep alkalmából meg-
hirdetett adománygyűjtéshez jó 
szívvel hozzájárultak.

Terveink megvalósításához áp-
rilis 7-én és 8-án vásárt szervez-
tünk, melyhez Karitász csoportunk 
Nagykálló Város Önkormányzatá-
tól kölcsön kapott egy nagy sátrat, 
amit a római katolikus templom 
melletti parkolóban állítottunk 
fel. A sátor lehetőséget biztosított 
az adománygyűjtésre és az érté-
kesítésre is. Sokan megkerestek 
bennünket. Jó szándékkal hozták 
felajánlásaikat az emberek, hogy a 
nélkülöző családoknak szebbé te-
hessük az ünnepét. 
A Nagykállói Római Katolikus 
Egyházközség plébániáján Ruszki 
Gábor plébános úr segítette akción-
kat, tartós élelmiszer adományokat 

hozzá is eljuttathattak az emberek.
Jó érzéssel töltötte el szívünket, 
hogy a nagykállói lakosok példamu-
tató összefogásról tettek tanúságot, 
felhívásunk közzétételét követően.
Köszönetünket fejezzük ki Sőrés 
László képviselő úrnak és az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesület tagja-
inak, illetve mindazoknak, akik ado-
mányukkal és vásárlásukkal hozzá-
járultak a karitatív tevékenységhez. 

A befolyó adományokból élelmiszer 
csomagokat vásároltunk, amit 35 rá-
szoruló család részére adtunk át. 
Az árpilisi jótékonysági akciónk 
után, elkezdtük szervezni a már 
10 éve hagyománnyá vált nyári 
táborunkat, ahol hatvan gyermek 
számára biztosítunk hasznos időtöl-
tést, tartalmas programokat a szün-
időben, teljes ellátás mellett. 

Szent Kristóf Karitász csoport

Fájó szívvel, sajnálattal végleg el-
búcsúztunk Nyíriné Gizikétől. 
Ő mindig velünk marad, szívünk-
ben él emléke. A Kiskállói Kápol-
nában 13 éven át  hűségesen szol-
gált.

Köszönjük Gizike!
Aki csak ismerte, tudja, hogy dol-
gos, önzetlen segítségnyújtó mun-
kájával, áldozatkész akaraterejével, 
szolgálattevő buzgalmával, imádko-
zó lelkületével, életének küldetését 

erőn felül teljesítette. Helytállt az 
életben. Nagyon hiányzik nekünk.
Nyugodjon békében Isten országá-
ban.

a Kiskállói Közösség nevében:
Magyar lászlóné

olVaSÓi lEVél

Elbúcsúztunk

Lelki szeretetmorzsák

FElNőTT SZépiRodaloM
Aludj jól! / Rachel Abbott
Anya randizni kezd / Fiona Gibson
Az Arab lánya / Borsa Brown
Botrány tavasszal : a hat részes 
Wallflowers-sorozat ötödik kötete / 
Lisa Kleypas
A dolgok lelke / Fahidi Éva
Egy nemes hölgy hagyatéka / 
Danielle Steel
End of days / Susan Ee
Északi mitológia / Neil Gaiman
A fogoly szeme / Elmer István
Hadd legyek az Igazi! / Bella 
Andre
Ha magadba bolondítasz... / Johan-
na Lindsey
Az idomár / Camilla Läckberg
A jég és vér birodalma / Bán János
A lélek legszebb éjszakája : tör-
ténet álmatlanságról és őrületről / 
Jászberényi Sándor
A lótusz virágai / José Rodrigues 
dos Santos
Magányos farkas / Jodi Picoult
Majd megismersz / Megan Abbott
Rókalyuk / Arnaldur Indridason
A sör füveskönyve : sörben nincs 
hazugság! / Kocsis Péter
Te és én, mindörökre / Jill Mansell
Törékeny vonzerő / Libor Erzsébet
Úrilányok Erdélyben / Ugron 
Zsolna

Vámpírnaplók / L. J. Smith
Veszedelmes hazafiak / Steve 
Berry

FElNőTT SZaKiRodaloM
Anatómia – élettan / Donáth Tibor
Az archetípusok és alkalmazásuk a 
családállításban / Peter Orban
Aushcwitz parancsnoka voltam / 
Rudolf Höss
E-mentes övezet, avagy : min-
dennapi étrendi dilemmáink és a 
gasztropszichológia / Tóth Gábor
Érzelmi intelligencia / Daniel 
Goleman
Fekete lyukak / Stephen W. 
Hawking
Pszichotrükkök kamaszokhoz / 
Suzanne Vallières
Ratkó József / Jánosi Zoltán
Tanulom magam / F. Várkonyi 
Zsuzsa

GyERMEKiRodaloM
Egy ropi filmes naplója / Jeff 
Kinney
Fent és lent / Oliver Jeffers
Idődetektívek / Fabian Lenk
A kuflik és a mohamanyi / Dániel 
András
Panthera / Kertész Erzsi

a Ratkó József Városi Könyvtár áprilisi könyvajánlója

A változtatás jogát fenntartjuk!

Május 1.(hétfő) 8.30: Ünnepi szentmise Szent József tiszteletére

Május 7. (vasárnap)  9.30: Ünnepi szentmise, Édesanyák köszöntése 
18.00: Ünnepi szentmise

Május 13. (szombat) 9.00:  Egyházmegyei gyereknap – gyülekező 
(Nagykálló - Harangod) 

Május 14. (vasárnap)  9.30: Ünnepi szentmise 
18.00: Ünnepi szentmise

Május 20. (szombat) 9.00-11.00:  Gyóntatás az elsőáldozók szü-
leinek

Május 21.(vasárnap)  9.30: Elsőáldozás, ünnepi szentmise 
18.00: Ünnepi szentmise

Május 25. (csütörtök) 8.30:   Urunk mennybemenetele - ünnepi 
szentmise

Május 27. (szombat) 15.00:  Bérmálkozás, ünnepi szentmise

Május 28. (vasárnap)  9.30: Ünnepi szentmise 
18.00: Ünnepi szentmise

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ MÁJUSI PROGRAMJA

ELÉRHETŐSÉGEK
Ruszki Gábor plébános Telefon: +36 70 384 3384

Facebook: https://www.facebook.com/
romaikatolikusegyhazkozseg.nagykallo
Kezelője:  Drotárné Pintér Anita  

(+36 30 831 51 40)
E-mail: nagykalloplebania@gmail.com

Tisztelt egyházközségi tagok!

Szeretnénk véleményüket, javaslatukat kérni a római katolikus 
templombelső felújításával kapcsolatban. 

Az alábbi munkálatok közül, kérjük, aláhúzással jelöljék meg, hogy melyik tervezetet
támogatják.

Oltárkép restaurálása

Templom (fa)padlójának felújítása

Szobrok restaurálása

Hangosítás korszerűsítése

Egyéb:……………………………………………..

A kitöltött lapot szíveskedjenek a templomban elhelyezett  
véleményládába elhelyezni 2017. május 30-ig 

Véleményükre 

feltétlenül 

számítunk!









adományokat gyűjtött a Szent Kristóf Karitász csoport

Jótékonysági vásárt szerveztek
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Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. május 24. 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:





Szépkorú köszöntése 
Nagykállóban

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. május 2. - május 5.
a menüleves B menü

HÉtFŐ ünnEp

KEDD
Sajtkrémleves pirított kenyér-
kockával

Csirkemell filé Budapest módra, jázmin rizs, 
uborkasaláta

Sült sertéscsülök, pirított savanyú káposzta, sült 
burgonya

SZERDa tárkonyos húsgaluskaleves túrós csusza tepertővel Szilvás gombóc

CSütÖRtÖK Zöldséges gombaleves
párizsi sertésborda, petrezselymes burgonya, 
zöldpaprika saláta

Szezámmagos rántott brokkoli, steak burgonya, 
fokhagymás tejföl

pÉntEK jókai bableves
Ketchupos csirkeszárny, kukoricás rizs, csemege 
uborka

Rakott húsos  tészta, reszelt sajt

HÉtFŐ Falusi zöldbableves pulykaragu jóasszony módra, párolt rizs Mátrai borzas sertéskaraj, burgonyapüré
KEDD Húsleves cérnametélttel Főtt sertéscomb, sóskamártás, főtt burgonya paradicsomos húsgombóc, spagetti tészta
SZERDa Vegyes gyümölcsleves Rántott csirkemell, sült burgonya, vitaminsaláta tavaszi sertéskaraj, jázmin rizs, csemege uborka
CSütÖRtÖK Köménymagleves Sült halfilé, rizi-bizi, káposztasaláta Őrségi marhatokány, tarhonya tészta, céklasaláta
pÉntEK Májgaluskaleves Erdélyi rakott káposzta Zöldborsófőzelék, tükörtojás

HÉtFŐ
Brokkolikrémleves, pirított 
kenyérkockával

Szerb rizses hús, ecetes almapaprika
Sertéskaraj vadász módra, petrezselymes burgonya, 
vegyes vágott

KEDD Csontleves cérnametélttel Zöldbabfőzelék, natúr csirkemell nagycenki sertéstokány, tarhonya
SZERDa palócleves aranygaluska, vanilliasodó túrós derelye

CSütÖRtÖK Zöldborsóleves galuskával
Rántott sertéskaraj, házi steak burgonya, káposz-
tasaláta

Roston sült csirkemell, sajtmártás, gombás rizs, 
káposztasaláta

pÉntEK Magyaros burgonyaleves Chilis bab Bolognai rakott penne

HÉtFŐ Reszelttészta-leves tejszínes csirkemell csíkok, spagetti, reszelt sajt paradicsomos káposztafőzelék, sült oldalas

KEDD Kelvirágkrémleves
Szezámmagos rántott csirkemell, rizi-bizi, meggy-
befőtt

Makói sertéskaraj, petrezselymes burgonya, tavaszi 
saláta

SZERDa Babgulyás Gránátos kocka Burgonya nudli barackízzel
CSütÖRtÖK lebbencsleves töltött káposzta tejföllel temesvári sertésszelet, orsótészta
pÉntEK tejfölös gombaleves Hawaii pulykamell, jázmin rizs, káposztasaláta Marhapörkölt, galuska, csemege uborka

HÉtFŐ Csontleves eperlevéllel tökfőzelék, sertéspörkölt
Magyaros csirkemáj, petrezselymes burgonya, 
vöröskáposzta-saláta

KEDD tarhonyaleves pörkölt csirkecomb, szarvacska tészta toroskáposzta

SZERDa Erdélyi csorbaleves
Roston pulykamell paradicsommal, sajttal, burgo-
nyapüré

Rántott hal, párolt rizs, tartármártás

2017. május 8. - május 12.

2017. május 15. - május 19.

2017. május 22. - május 26.

2017. május 29. - május 31.

a menüleves B menü

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 !

a szépkorú városlakó köszönté-
sére érkezők alig akartak hinni a 
szemüknek, mert egy fitt, fiatalos 
hölgy várta és invitálta be őket, 
miközben mosolyogva mondta: ő 
az, akit keresnek.

Tasnádi Mihálynét Oroszné dr. 
Nagy Matild alpolgármester asz-
szony virágcsokorral és a minisz-
terelnök által küldött oklevéllel kö-
szöntötte a jeles napon. A szépkorú 
hölgy Herczku Margit néven látta 
meg a napvilágot 1927. április 4-én 
egy kilencgyermekes ófehértói 
családban, majd Nagykállóba köl-
töztek. Itt ismerkedett meg későb-
bi férjével, akivel 23 évig éltek 

házasságban. Három gyermekük 
– két lányuk és egy fiuk – szüle-
tett, de férjét fiatalon elvesztette. 
Második férje dunántúli volt, így 
Pápára költözött, s ott élt több mint 
két évtizedig, majd évekkel ezelőtt 
visszaköltözött Nagykállóba. Az 
életvidám hölgyet gyermekei 6 
unokával és 10 dédunokával aján-
dékozták meg. 
-Bizonyára a szüleimtől jó géneket 
örököltem, illetve a családommal 
töltött idő is fiatalít – felelte a hosz-
szú élet titkát firtató kérdésre. - Én 
minden idős embernek azt a meg-
becsülést, szeretetet kívánom, amit 
én kapok a családtagjaimtól – tette 
hozzá nagy szeretettel Margit néni.

1 százalék az esély
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
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Papp Miklósné (Nagybalkányi út)
Dr. Noszály János (Erdőalja út)
Nyeste Andrásné (Móricz Zs. u.)
Szollár János Rákóczi út)

Illés Ferenc (Táncsics M. u.)
Varga Jolán (Csokonai u.)
Nagy Ferencné (Táncsics M. u.)
Berki Miklós (Árpád u.)

ELHUNYTAK 2017. március-ápril is

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

Gura Hannát 
4. születésnapja alkalmából szerető 

szívvel köszönti Édesanyja, Enikő mama, 
Feri papó, dédszülei, valamint Anita és 

József.

Van valakim nékem ezen a világon, 
Kiért még az életemet sem sajnálom. 

Odaadnám az életem is, ha kellene érte, 
Hisz Ő az ki, az életét tőlem nem kérte. 

Életem részéve lett, és én az övé lettem, 
Ő a legszebb, legjobb, ami történt velem. 

Szeretem, ahogy csak egy anya szeretni tud, 
Ő az én kincsem, szívem érte dobog.

Boldog születésnapot!

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

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

i N G a T l a N
Nagykállóban eladó ingatlant keresek: 
családi-, vagy társasházat, lakást meglé-
vő ügyfeleim és vevőim részére. Telefon:  
+36 30 318 9245

Nagykállóban eladó ingatlant keresek: 
családi-, vagy társasházat, lakást meglé-
vő ügyfeleim és vevőim részére. Telefon:  
+36 30 318 9245

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

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

Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázi-
um közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős 
fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), 
felújítást igénylő, régi típusú, kertes csa-
ládi 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, Orosi úton 1100 □-öl, gazdálko-
dásra alkalmas telken, 60 nm-es cserépkályha 
fűtésű ház eladó. Az ingatlan felújítást igényel. 
Telefon: +36 20 525 7428

Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó álla-
potban lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagykony-
hás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal, 
pincével eladó. Irányár: 13,5 MFt. Telefon:  
+36 30 724 5056

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

Nagykállóban 1360 nm-es bekerített építési 
telek eladó. Ugyanitt ifjúsági szekrénysor el-
adó. Telefon: +36 30 259 2700

Nagykálló, Sport utcában 670 □-öl építési te-
lek sürgősen eladó.  Telefon: +36 30 746 9842, 
+36 30 304 6239

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

Nagykállóban frekventált helyen 1,2 ha-os 
gyümölcsös pincetárolóval eladó. Gazdálko-
dásra és befektetésre egyaránt alkalmas. Tele-
fon: +36 30 836 2775

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. Polgár-
mesteri hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, 
bolt 5 percre.  Telefon: +36 30 320 7646

érpatak, Rákóczi út 5. sz. alatti családi ház 
garázzsal, melléképületekkel, 400 □-öl kerttel 
sürgősen eladó. Telefon: +36 30 758 3466

Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. sz. 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 15 család méh NB-s kaptár-
ban, akácpergetés után, 6 keretes pergető, üres 
kaptárak, keretlécek, műlép eladó. Telefon: 
+36 20 490 7630

Méhcsaládok NB kereten vagy kaptárban, 
akác előtt eladók. Telefon: (42) 263 479

Folyton termő málna frissen szedve eladó. 
Telefon: +36 70 242 8386

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

Rotációs kapa, járó kerékkel, 220 V tengeri 
daráló, kézi daráló+morzsoló eladó. Telefon: 
+36 30 66 77 669

Eladó olcsón 1 db Lehel típusú, használt hűtő-
szekrény és egy nagyméretű, polírozott felüle-
tű íróasztal. Telefon: +36 30 724 5056

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

Fotelek, heverők (3 000 Ft/db), konyhabú-
tor (9 000 Ft), 4 részes szekrénysor (38 000 
Ft), 2 db vaskályha (8 000 Ft) eladó. Telefon:  
+36 20 510 4800

Férfiöltöny, ing, kabát, étkészlet, evőeszköz, 
pizzasütő, lábas szett, vasaló, porszívó, csillár, 
tükör eladó. Telefon: +36 70 278 4264

Üvegre festett szentképek, festmények, képek 
eladók. Telefon: +36 20 253 8170

Eladó: televízió, gyerekkerékpár, 200 literes 
műanyag hordó, koksz, kézikocsi, automata 
mosógép, ablak,150x180-as teraszajtó. Tele-
fon: +36 20 425 9797  

M U N K a

Vállalok kerti munkát, fűkaszálást, fűnyírást, 
kőműves munkákat. Szükség esetén ajánlást 
viszek. Telefon: +36 20 382 8478


