
Legendás futamon egy 
legenda győzött

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIII. évfolyam 5. szám – 2013. április 24.

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek 
március 27-én. A megemlékezé-
sen rendhagyó történelemóra 
keretében méltatták Erdély és 
Magyarország fejedelmét, aki-
nek tettei méltán írták be ma-
gukat nemcsak a magyar, de az 
európai történelembe is.

2. oldal

A már megszokott programok-
kal várják a majálisozókat május 
1-jén, Nagykálló-Harangodon. Az 
eseményen fellépnek a helyi művé-
szeti csoportok, lesz főzőverseny, 
játékos vetélkedők, bemutatók és 
különböző foglalkozásokba is be-
kapcsolódhatnak az érdeklődők.

3. oldal

Adam Malysz síugró világklasszis 
nyerte a nagykállói Toolimpex Ku-
pát, az országos tereprali-bajnokság 
és a közép-európai Zóna Trófea idei 
nyitófutamát. A diadal történelmi, 
hiszen a lengyel pilóta terepralis 
karrierjének első győzelmét aratta. 
Malysz síugró karrierje során szin-
te mindent megnyert, többek között 
négyszeres egyéni világbajnok és 
négyszeres összetett Világkupa-
győztes. A lengyel világklasszis 
2011-ben döntött úgy, hogy a sílécet 
versenyautóra cseréli. Nagykállóba 
a RedBull csapat színeiben egy To-
yota Hilux-szal érkezett, és nem is 
távozott üres kézzel, hiszen navigá-
torával, Rafael Martonnal nemcsak 
a kategória, hanem az abszolút első 
helyet is bezsebelték.
Harmadik éve rendeznek terep-
rali-futamokat a Dél-Nyírségben, 
de ezen rövid idő alatt is elhíresült 
a nagykállói küzdelem, hiszen a 
szervezőknek olyan pályát sikerült 
kialakítaniuk, amelyen a legjobbak 
is könnyen elvérezhetnek. Az idei 
verseny is megtizedelte a négy or-
szágból érkező indulókat: a saras, 
ázott homokos terep embert és gé-
pet próbáló küzdelmet hozott.

 (folytatás a 4-5. oldalon)

Országos Diákszínjátszó Találkozó 
regionális döntőjét rendezték meg 
a közelmúltban a Korányi Frigyes 
Gimnáziumban. 

Az intézmény és a Vásárhelyi Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola közös 
fenntartású csoportjai 8 előadással 
neveztek a fesztiválra. Az egész na-
pos programon emlékeztek meg a 
színházi világnapról is.
A gorillák is dorombolnak, Adele, 
Szorongás orfeum. Ez csak három, 
abból a kilenc előadásból, amit meg-
tekinthettek azok az érdeklődők, akik 
ellátogattak az Országos Diákszínját-
szó Találkozó nagykállói regionális 

döntőjére. Az előadásokat minden 
esetben szakmai zsűri értékelte, a 
legjobbak pedig megkapták annak a 
lehetőségét, hogy az országos döntő-
ben a legjobbak között álljanak szín-
padra. Az esemény az év legnagyobb 
szakmai megmérettetése, amelyen 
most a Korányi Frigyes Gimnázium 
minden drámatagozatos évfolyama is 
megmutatta tudását.
Az egész napos programon emlé-
keztek meg a színházi világnapról 
is, amely immár 51. alkalommal 
igyekszik világszerte rávilágítani a 
színházművészet és a kultúra fontos-
ságára. Az idei világnap üzenetét a 
Nobel-díjas Dario Fo olasz drámaíró, 

színész, rendező, díszlet- és jelmez-
tervező fogalmazta meg. Az üzenet 
Nagykállóban is elhangzott, hiszen 
a városban hosszú ideje tartanak ün-
nepségeket ebből az alkalomból.
Március 27-e kettős ünnep volt a Ko-
rányi Frigyes Gimnázium életében, 
ahol a diákok, a pedagógusok és a 
színházszerető nagykállóiak közösen 
méltatták a színházat. Azt a műfajt, 
amely az egész emberiségnek évszá-
zadok óta közvetíti a kultúrát vagy 
épp teremt kikapcsolódási lehetősé-
get. Azt a műfajt, amely nélkül – aho-
gyan ők fogalmaznak – nem tudnák 
elképzelni a saját életüket.

(folytatás a 3. oldalon)

Kettős ünnep

Szavalóversenyt rendeztek 
az általános iskolában. A 
költészet napja alkalmából 
rendezett irodalmi délutánon 
az alsó tagozat minden osztá-
lya bemutatkozott. A diákok 
idén a tavaszvárás témaköré-
ből választottak verseket. 

6. oldal

A vállalkozói aktivitás ösztönzése 
és a fiatal pályakezdő vállalkozók 
támogatása a legfontosabb célja 
annak a programnak, amelyet 
a közelmúltban hirdetett meg a 
nagykállói önkormányzat.

A városháza egyik üresen álló, föld-
szinti üzlethelyiségére pályázhatnak 
azok a kezdő vállalkozások, akiknek 
a közelmúltban hirdetett meg kedvez-
ményes formában egy újfajta progra-
mot a nagykállói városvezetés. Az 
önkormányzat a bérleti díjakon ke-
resztül igyekszik segíteni az induló 
vállalkozásokat, hiszen a pályázónak 
a bérleti szerződésben meghatározott 
összeget egy éven keresztül csak 
minden páros hónapban kell megfi-
zetnie. Ez azt is jelenti, hogy az ere-
deti bérleti díj feléért üzemeltetheti a 
helyiséget. – tájékoztatott dr. Török 
László, a város jegyzője, aki továbbá 
arról is beszélt: a képviselő-testület 
felismerte azt, hogy a városfejlesz-
tés nem feltétlenül építkezésből áll. 
Nagykálló két komoly kihívással néz 
szembe: a negatív migrációs folya-

matokkal és a munkanélküliséggel. 
Utóbbi felszámolására közvetlen 
eszközünk a közmunkaprogram, ami 
sokaknak jelent segítséget, ezzel a 
kezdeményezésünkkel viszont a kez-
dővállalkozásokat, vagy vállalkozni 
kész munkanélkülieket szeretnénk 
támogatni. Épp ezért csak ez a két 
célcsoport pályázhat a városháza 
földszintjén kialakított üzlethelyiség 
üzemeltetésére – fogalmazott dr. Tö-
rök László. A teljes helyiség közel 67 
m2-es, amiből 46 nm maga az üzlet, a 
fennmaradó kb. 20 nm pedig a raktár 
és a szociális helyiségek. Mivel egy 
új kezdeményezésről van szó, így 
először csak ezt az egy üzlethelyi-
séget hirdeti meg az önkormányzat, 
azonban ha a program sikeres, továb-
bi helyiségeket is bevonnak majd a 
kezdeményezésbe.
Pályázni folyamatosan lehet, a be-
érkezett pályázati anyagokat a kép-
viselő-testület soros ülésein bírálják 
el. Azok, akik pályázni szeretnének, 
személyesen a városházán, vagy a 
nagykallo.hu internetes oldalon kap-
hatnak bővebb felvilágosítást. 

A kezdő vállalkozásokat 
támogatják

Adam Malysz (balról) és Rafael Marton 

Új stációk
Tájképekből és csendéletekből nyílt 
kiállítás Nagykállóban, a városháza 
földszinti galériatermében. Az „Új 
stációk” elnevezésű tárlaton a nyír-
egyházi Csoma József festőművész 
több mint harminc, többségében 
olajfestéssel és pasztell technikával 
készült munkáit tekinthetik meg az 
érdeklődők. A tárlat április végéig 
látogatható. (folytatás a 3. oldalon)
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Elkezdődött  
a kivitelezés

Elkezdődtek a szennyvíztisztító 
telep felújításának kivitelezési 
munkálatai.

Hetek óta dolgoznak a szakemberek 
a szennyvíztisztító telep felújításán 
Nagykállóban. Mint ahogy arról már 
korábban beszámoltunk, mintegy 
760 millió forint Uniós támogatásból 
korszerűsítik a jelenlegi korszerűtlen 
és túlterhelt létesítményt. Eddig ún. 
nyárfás technológiával tisztították a 
szennyvizet, ami azt jelenti, hogy a 
beérkezett szennyvizet ülepítés után 
a környezetbe vezették vissza, ahol 
a telepített nyárfás szikkasztotta és 
szívta el a folyékony hulladékot. A 
telep azonban már hosszú ideje túlter-
helt volt, korszerűsítését pedig évek 
óta tervezte a város önkormányzata, 
hiszen – ahogy arról Juhász Zoltán 
polgármester – tájékoztatott: a telep 
már a 2000-es évek elején sem felelt 
meg minden tekintetben a mindenkor 
hatályos előírásoknak, az elmúlt öt 
évben pedig már csak úgy kapta meg 
a működési engedély hosszabbítását, 

hogy az önkormányzat ígéretet tett: 
belekezd a felújításba és megszünteti 
azokat a problémákat, amelyek nem 
felelnek meg az előírásoknak.
A város önkormányzata a Környezet 
és Energia Operatív Program kere-
tében a „Nagykálló szennyvíztisz-
tító telep létesítése” című pályázati 
konstrukción nyert támogatást a be-
ruházásra.
Az új létesítmény kombinált rend-
szerben, eleven iszapos és termé-
szetes technológiával épül, amivel 
elérhető a tisztított szennyvíz felszíni 
vízbe vezetése, a talaj- és talajvíz-
szennyezés megszűntetése, valamint 
a bűzszennyezés és a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentése is.
A 760 millió forint értékű beruházást 
az Európai Unió 737 millió forinttal 
támogatja, a fennmaradó részt saját 
forrásból, illetve a magyar állam ön-
erő alapjából elnyert támogatással fi-
nanszírozza a város önkormányzata.
A munkálatok a napokban kezdődtek 
és a tervek szerint október végére fe-
jeződnek majd be.

FELHÍVÁS!
A méhek védelmében a virágzó nö-
vényállomány növényvédő szer ke-
zelését a méhek védelmét biztosító 
technológia alkalmazásával kell vé-
gezni.
A 43/2010. (IV.23.) F.V.M. rendelet 
15.§ (1) bekezdése szerint:
„15.§ (1) Gazdasági növények ke-
zelése a virágbimbó feslésétől a 
virágszirmok lehullásáig terjedő 
időszakban (virágzásban) méhekre 
kifejezetten veszélyes vagy kifeje-
zetten kockázatos növényvédő szer-
rel tilos. A tilalom a virágzás idején 
kívül is érvényes, ha a táblát vagy 
annak környékét tömegesen virágzó 
mézelő növények borítják, vagy ha 
a gazdasági növényt a méhek egyéb 
okból látogatják.
(2) A gazdasági növényt a virágzása 
vagy az (1) bekezdésben foglaltak 
időtartama alatt valamely károsító 
ellen nem jelölésköteles, vagy mé-
hekre mérsékelten veszélyes, vagy 
mérsékelten kockázatos minősítésű 
növényvédő szerrel lehet kezelni.
(3) Méhekre mérsékelten veszélyes 
vagy mérsékelten kockázatos mi-
nősítésű növényvédő szer kijuttatá-
sa – amennyiben ezt a növényvédő 
szer engedélyokirata lehetővé teszi 
– kizárólag a házi méhek napi aktív 
repülésének befejezését követően, 
legkorábban a csillagászati naple-
mente előtt egy órával kezdhető meg 
és legkésőbb 23 óráig tarthat (ezen 
eljárás a továbbiakban: méhkímélő 
technológia).”
A hatósági, szúrópróbaszerű ellen-
őrzések során a fenti rendelkezések 
megszegése, növényvédelmi bírság 
kiszabásával jár!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi  
Igazgatóság

Színházi előadással emlékeztek meg 
Nagykállóban a költészet napjáról. 
Az eseményen az Ui. Kérem vasár-
nap ne jöjjön! című szerkesztett 
játékot mutatták be a Korányi Fri-
gyes Gimnázium végzős drámásai.

József Attila gyermeki énjére, édes-
anyjához fűződő kapcsolatára, szerel-
mi kudarcaira igyekszik rávilágítani 
a Demarcsek Zsuzsa rendezésében 
bemutatott Ui. Kérem vasárnap ne 
jöjjön! című darab, amelyet a költé-
szet napja alkalmából mutattak be a 
Korányi Frigyes Gimnáziumban. A 

szerkesztett játék címe nem más mint 
egy levéltöredék. József Attila életé-
nek utolsó napján négy levelet adott 
postára. Az egyiket Kozmutza Flórá-
nak, utolsó szerelmének címezte, en-
nek végén található az előadás címéül 
szolgáló mondat. A végzős drámások 
mozgásokon, versrészleteken keresz-
tül igyekeztek emléket állítani a ma-
gyar költészet egyik legkiemelkedőbb 
alakjának. A közel egyórás, az Orszá-
gos Diákszínjátszó Találkozó regio-
nális döntőjén is bemutatott darabot 
vastapssal jutalmazta a közönség. 
Hazánkban 49 éve, József Attila szü-

letésnapján, április 11-én ünnepeljük 
a költészet napját. Nagykállóban 
idén új helyszínen került sor a prog-
ramra, hiszen a gimnázium drámás 
terme adott otthont az eseménynek, 
amelyen elhangzott: a hétköznapok-
ban nagyon fontos, hogy az embe-
rek megálljanak és fejet hajtsanak 
nagyjaink előtt, így például a magyar 
költészet egyik legkiemelkedőbb 
alakja előtt is. Az irodalomszerető 
nagykállóiak egy órára elfeledhették 
mindennapi gondjaikat és elkalan-
dozhattak a versek, valamint József 
Attila világába.

A költészet napján

Az AQUA Sport Egyesület úszó-
szakosztálya és a SZ-Sz-B Megyei 
Úszószövetség közösen rendezi meg 
a Szabolcs-Tour úszóverseny-sorozat 
5. fordulóját I. AQUA SWIM Kupa 
néven. A verseny a Nagykálló Város 
Önkormányzata és az AQUA SE ösz-
szefogásának köszönhetően megújult, 
illetve befedésre került Nap Strand 
33,3 m-es nyolcpályás medencéjében 
kerül megrendezésre. 
A versenysorozat már több sikeres ál-
lomáson van túl, és erre a fordulóra is 
nagyon sok versenyzőt várunk. A ver-
senyen a legkisebbek 33,3 m-es, míg 

a nagyobbak 100, 200, illetve váltó-
számokban mérhetik össze tudásukat.
Reményeink szerint a nevezők száma 
eléri majd a 250 főt és az 500 rajtot 
is. A rendezők minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várnak, hiszen jelen 
pillanatban nincs hasonló (33,3 m-es 
fedett) sportlétesítmény a megyében. 
A verseny időpontja: 2013. április 
27. (szombat) 10:00, bemelegítés 
09:00 órától.
A verseny helyszíne: nagykállói 
Nap Strand 33,3 m-es fedett uszo-
da. (Nagykálló, Bátori út 39.)

Forrás: aquase.hu

„Minden embernek szeretnie kell 
a hazáját, a szabadságát, és tennie 
kell azért, hogy mindez megvaló-
suljon. Ez az üzenete a Rákóczi 
szabadságharcnak” – hangzott el 
március 27-én, a fejedelem születé-
sének 337. évfordulója alkalmából 
rendezett városi ünnepségen.

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek 
Nagykállóban. A református műem-
léktemplomban megtartott megem-
lékezésen rendhagyó történelemóra 
keretében méltatták azt az embert, aki-
nek tettei, áldozata és legendás kuru-
cai méltán írták be magukat nemcsak 
a magyar, de az európai történelembe 
is. A megemlékezésen elhangzott: A 
Rákóczik nagykállói története még 
az 1600-as évek elején kezdődött. A 
család több tagja is megfordult váro- 
sunkban, a fejedelem pedig itt sze-
rezte első ágyúit, innen toborzott 
katonákat a harcokhoz, 1711 január-
jában pedig innen indul el a fejede-
lem megbízottja, hogy találkozzon a 
császári megbízottal. Ennek a talál-
kozásnak lett az eredménye a fegy-

verszünet, majd a szabadságharcot 
lezáró szatmári béke aláírása. Dávida 
János ünnepi szónok továbbá arról is 
beszélt: II. Rákóczi Ferenc minden 
szempontból megelőzte a korát, Eu-
rópa-szerte ismert és elismert volt, 
így méltán lehetünk büszkék az ál-
lamférfire. 
A nagyfejedelem születésének 337. 
évfordulójára megtartott ünnepség 
zárásaként a város vezetői és az okta-
tási intézmények diákjai helyezték el 
a megemlékezés virágait a fejedelem 
mellszobránál, így adózva az első 
országos méretű magyar szabadság-
harc vezérérének emléke előtt.
Az idei megemlékezés összefügg 
a nagyfejedelem nevéhez szorosan 
illeszkedő, másik eseménnyel is. A 
közelmúltban Borsiban, Nagykálló 
egyik testvértelepülésén írtak alá 
együttműködési megállapodást a te-
lepülések vezetői. 
Mint ismert, Borsi községben áll az 
a várkastély, amelyben a későbbi 
nagyfejedelem született, és aminek 
felújításában most Nagykálló is sze-
repet vállal.

Rangos úszóverseny 
Nagykállóban

A fejedelemre emlékeztek

Újabb állampolgársági eskütétel
Összesen huszonheten tettek esküt 
a közelmúltban Nagykállóban.

Városunkban eddig közel hétszázan 
tették le a magyar állampolgársági 
esküt. Április 12-én a bensőséges 
eskütételi ünnepségen döntően kár-
pátaljai települések polgárai vettek 

részt. Juhász Zoltán polgármester 
köszöntő beszédében kiemelte, hogy 
ez a nap arról az egységről szól, mely 
a magyar népben határoktól függet-
lenül mindig is létezett, de most a 
magyar nemzet egységeként végre 
jogilag is megvalósul. „Kívánom, 
hogy ápolják tovább közös anyanyel-

vünket, hagyományainkat, éljék úgy 
hétköznapjaikat, hogy magyarságuk 
természetes életvitelük része marad-
jon” – mondta beszédében a polgár-
mester.
Borbély Béla, aki Técsőről érkezett 
a családjával, elmondta, hogy lassan 
egy éve vártak rá, hogy az állampol-
gársági esküt követően megkapják fe-
leségével a magyar állampolgárságot. 
„Az ünnepségre az unokatestvérem 
és a két fiú gyermekünk is elkísért, 
akik már egy évvel ezelőtt felvették 
a magyar állampolgárságot. Nagyon 
fontos volt nekünk, és büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy végre ma-
gyarok lehetünk. Egyfajta kárpótlás, 
és erkölcsi elismerés, hogy ennek 
köszönhetően most már az anyaor-
szágunk polgárai lehetünk. A külhoni 
magyaroknak lelki gyógyítást nyújt 
az állampolgárság megadásának le-
hetősége” – mondta el Borbély Béla.
Az ünnepség végén az új állampol-
gárok egyenként vették át a polgár-
mestertől a magyar állampolgárság-
ról szóló okiratot.

B.A.
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Szülőknek tartottak 
előadást

Mi az a drog? Miért fontos beszélni 
róla otthon? Milyen jelekre kell 
figyelni a szülőknek? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekre válaszolt a szak-
ember azon az előadáson, amelyet 
szülőknek és pedagógusoknak szer-
veztek Nagykállóban.

Sokszor évek telnek el, míg a szülők 
észreveszik, hogy gyermekük kábí-
tószerezik. A tanárok gyakran nem is 
sejtik, hogy vannak az osztályban olyan 
diákok, akik kábítószert szednek, vagy 
épp árulnak. Pedig ahhoz, hogy valaki-
nek segíteni tudjanak, észre kell venni 
az árulkodó jeleket – hangzott el azon a 
programon, amelyet a prevenció jegyé-
ben tartottak Nagykállóban. A Narconon 
Magyarország Alapítvány előadója, 
Bodó László, előadásában arra is kitért: 
egy felmérés szerint azok a gyerekek, 
akikkel otthon is beszélnek a drogokról, 
36 százalékkal kevesebb eséllyel szív-

nak el egy marihuánás cigarettát, vagy 
épp 56 százalékkal kevesebb az esélye 
annak, hogy kokainhoz nyúlnak. Épp 
ezért fontos, hogy a szülők is elég in-
formációval rendelkezzenek a témával 
kapcsolatban. Hiszen a statisztikák azt 
mutatják, hogy a kábítószer-fogyasztók 
túlnyomó többsége a fiatal korosztály-
ból kerül ki, s a fiatalok egyre korábban 
szoknak rá, nemcsak korai kamaszkor-
ban, hanem már előtte is. Sokszor, el-
sősorban a barátok ösztönzésére, vagy 
csak puszta kíváncsiságból kezdik el, 
hogy erősebbnek és nagyobbnak tűnje-
nek, de elég gyakran pusztán csak azért, 
mert unatkoznak. 
Bodó László megelőzési módokkal 
kapcsolatos kérdésünkre elmondta: a 
legjobb megelőzési mód, ha a szülők 
arra nevelik a fiatalokat, hogy bízzanak 
önmagukban, nézzenek szembe az élet 
kisebb-nagyobb nehézségeivel, és tud-
ják: rájuk mindig számíthatnak.

Új, és a már megszokott  
programokkal továbbra is minden 

érdeklődőt szeretettel várnak a  
HÍD Közösségi Ház munkatársai.
A programokról érdeklődni lehet  
személyesen a Közösségi Házban 
(Jókai út 28.), vagy telefonon a 
42/563-067 és a 06-42/563-068  

telefonszámokon!

Tájképekből és csendéletekből 
nyílt kiállítás Nagykállóban, a 
városháza földszinti galériatermé-
ben. Az „Új stációk” elnevezésű 
tárlaton a nyíregyházi Csoma Jó-
zsef festőművész munkáit tekint-
hetik meg az érdeklődők.

Több mint harminc festménnyel, té-
máit tekintve csendéletekkel, tájké-
pekkel és nonfiguratív alkotásokkal 
érkezett Nagykállóba a nyíregyházi 
Csoma József. A nyíregyházi képző-
művész messziről indult a művésze-
tek világába: szakmunkásként és mű-
szaki tervezőként dolgozott, mielőtt a 
tanítást választotta volna hivatásának, 
ám a rajzolás és festés szeretete végig 
kísérte egész életét.
Az „Új stáció” címet viselő tárlatot 
Orbán Mihály nyugalmazott peda-
gógus adta át a látogatóknak. Mint 
mondta: a stáció nem más, mint egy 

állomás. Egy állomás, ahol az ember 
megáll, elgondolkodik, majd tovább-
lép, de ugyanakkor már valamit ma-
gával is visz. Ez érződik Csoma Jó-
zsef festményeiből is – fogalmazott a 
nagykállói művésztanár.
Az olajfestéssel és pasztell techniká-
val készült több mint 30 festmény áp-
rilis végéig látogatható a nagykállói 
városháza földszinti galériájában.

Új stáció
Csoma József és Orbán Mihály a megnyitón

(folytatás az 1. oldalról)

Országos Diákszínjátszó Találkozó re-
gionális döntőjét rendezték meg a köz-
elmúltban a Korányi Frigyes Gimnázi-
umban. Az intézmény és a Vásárhelyi 
László Alapfokú Művészeti Iskola kö-
zös fenntartású csoportjai 8 előadással 
neveztek a fesztiválra.

Március 27-én a színházi világnapon 
rendezték meg az Országos Diákszín-
játszó Egyesület által meghirdetett 
Regionális Diákszínjátszó Találkozót 
Nagykállóban. Az esemény az év leg-
nagyobb szakmai megmérettetése, ame-
lyen most a Korányi Frigyes Gimnázi-
um minden drámatagozatos évfolyama 
is megmutatta tudását a két tagú szak-
mai zsűri előtt. Jászay Tamás kritikus és 
Solténszky Tibor dramaturg, rendező, 
mint a zsűri tagjai az idei versenysza-
bályzat értelmében kevesebb minősítést 
adtak ki, ennek ellenére Nagykállóban 
igen szép eredmények születtek.

Különdíjak:
Színészi alakítás díjak
A gorillák is dorombolnak előadásból: 
Csatlós Fruzsina
Az Ibolya előadásból: Bencze Beáta, 
Papp Csaba, Nagy Antónia

A Szorongás orfeum előadásból: 
Madura Mátyás
Zenekari különdíj: a Szorongás orfe-
um zenekarának

Minősítések:
Arany minősítés: Adele (Lorca 
Bernarda Alba háza című műve alap-
ján), a 11. d osztály előadásában, ren-
dezte: Demarcsek Zsuzsa és az osztály
Alkotói különdíj: az Adele expresszív 
látványáért: Demarcsek Zsuzsa
Ezüst minősítés: A gorillák is dorom-
bolnak, a 11. d osztály előadásában, írta 
az osztály, dramaturg: Tomku Kinga, 
rendezte: Kuthy Patrícia
Bronz minősítés: Peer Krisztián: Szo-
rongás orfeum, a 10. d. osztály előadá-
sában, rendezte: Vona Éva
Bronz minősítés: Tavaszi szél, a 9. és 
10. d. osztály előadásában, rendezte: 
Demarcsek Zsuzsa

Az ODE a zsűri javaslatára három elő-
adást hívott meg az Országos Diákszín-
játszó Találkozóra, amelyet több hely-
színen és időpontban rendeznek meg. 
Április 19-20-ára Dombóvárra kapott 
meghívást az Adele és A gorillák is 
dorombolnak című előadás, míg május 
17-18-án Kecskeméten mutatják be a 
Szorongás orfeum című darabot.

Kettős ünnep

A Szilágyi 
emlékházban 

jártak
Néhány héttel korábban a tavaszi idő-
szak legnagyobb ünnepére készültünk. 
Húsvét napján a keresztény hívők a 
feltámadást ünneplik, de mindannyian 
örvendezünk a természet újjászületésé-
nek. A régi sajátosan magyar hagyomá-
nyok ápolása céljából a Szociolabor fi-
ataljai sem tettek másképp. Ellátogattak 
városunk múzeumába, ahol Harsányi 
Gézáné Manyika néni és munkatársai 
nagy szeretettel és gazdag programmal 
várták őket. A Szilágyi emlékházban 
száz régi húsvéti lapból, régi locsoló-
eszközökből, hímesekből, húsvéti éte-
lek szentelésére használt, hímzett terítős 
kosárból álló kiállítás szerzett kedves 
meglepetést, majd Manyika néni mesé-
je lenyűgözte a csoport tagjait. Locsoló 
verset tanultak, tojást festettek, húsvéti 
képeslapot készítettek, és természetesen 
a hagyományos locsolkodás sem ma-
radhatott el. Felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtak az intézmény ellátottjai. 
Köszönjük a Múzeumnak, köszönjük 
Manyika néninek, Évikének, és Edit-
nek!

A Szociolabor Nappali Intézménye
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Az ünnepélyes rajtceremóniával vette kezdetét április 12-én a Toolimpex Kupa. 19 autó, 2 motor és 5 quad sorakozott fel a Szabadság téren kialakított parc-fermében, innen indultak el a Magyi útra, a pro-
lóg rajtjához. A versenyzőket helyi, megyei és országos jogkörrel rendelkező közszereplők rajtoltatták, így például a képen is látható Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti, társadalmi 
és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Rácz Imre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara átmeneti elnöke, Juhász Zoltán, Nagykálló polgármestere, Szűcs Gabriella, Szakoly 
polgármestere, Belicza László, Kállósemjén polgármestere és dr. Török László, Nagykálló jegyzője.

Dél-Nyírség, homokbánya, kender-
áztató: sokak szeme felcsillan eme 
szavak hallatán, hiszen az elmúlt 
esztendőkben parázs összecsapások 
helyszínéül szolgáltak az említett 
területek a tereprali versenyek 
alkalmával. 

Idén immár harmadszor tért vissza 
a mezőny Nagykálló, Biri, Balkány, 
Szakoly és Kállósemjén térségébe, 
ahol ezúttal Toolimpex Kupa néven 
került megrendezésre a sok újdonsá-
got tartogató összecsapás. Elég csak az 
esemény időpontjára gondolni: a 2011-
es első futam – amelyet a verseny-
zők akkor az év legjobb futamának 
választottak - és a 2012-es folytatás 
évadzáró, bajnokavató viadalként ke-
rült megrendezésre, míg idén az évad 
első fordulójának adott otthont a tér-
ség. A szervezőkre nehezedő kihívás 

így sem lett kisebb, sőt: nyitófutamot 
rendezni komoly felelősség, az első 
versenyhétvége az egész évad hangu-
latát megalapozhatja. Fontos változás 
történt a verseny minősítésében is: az 
első két verseny sikeres sportszakmai 
lebonyolítása azt eredményezte, hogy 
a 2013-as futam már nem csak az or-
szágos bajnokságba, hanem a Nemzet-
közi Automobil Szövetség (FIA) által 
kiírt CEZ, vagyis a Közép-Európai 
Zóna Trófea küzdelemsorozatába is 
beszámított. Éppen ezért nem meg-
lepő, hogy a futamra szép számmal 
érkeztek külföldről is versenyzők. Kö-
zülük azonban kiemelkedett két pilóta, 
akikre mindenképpen érdemes volt 
odafigyelni: a korábbi síugró legenda 
Adam Malysz, és a korábbi Tereprali 
Világkupa-ötödik Lukasz Komornicki. 
Adam Malyszt aligha kell bemutat-
ni azoknak, akik az elmúlt két évben 

nézték a Dakart, és pláne nem azok-
nak, akik az elmúlt bő évtizedben kö-
vették a síugrást. A hazájában rendkí-
vül népszerű sportember karrierjében 
nagy szerepet játszik a négyes szám: 
síugrásban ennyiszer nyert összetett 
világkupát, ennyiszer lett világbajnok, 
és olimpiai érmekből is ennyit gyűjtött. 
2011-ben döntött úgy, hogy a sílécet 
versenyautóra cseréli, eddig azonban 
nem sikerült győznie. Eddig…
Rajtuk kívül pedig már, mint haza-
térőket köszönthettük az országos 
bajnokságban indulókat: többek kö-
zött a Varga Racing Teamet, a Kor-
da Racing-et, Gombiékat, a Sólyom 
Team-et, a Bioextra Garzone Racing 
párosát, vagy épp a tavalyi győztes 
kettőst, a Murczin Zsolt-Bagics Ró-

bert párost. Nagy visszatérőkben sem 
volt hiány: Horváth Lajos, Laller, egy 
tavalyi súlyos balesetet követően ná-
lunk állt rajthoz ismét, valamint több 
éves kihagyás után Fodor Imre és a 
már említett Lukasz Komornicki is 
Nagykállót választotta visszatérésé-
nek helyszínéül.
A Toolimpex Kupa hivatalosan április 
12-én az ünnepélyes rajtceremóniával 
vette kezdetét, majd a prológot teljesí-
tették a versenyzők. A szombati napon 
öt szelektív szakasz várt a párosokra a 
nagykállói és a dél-nyírségi pályákon, 
míg a verseny zárónapján fordított 
rendben, négyszer futották a távot.
A verseny során a Hiluxos pilóták 
(Malysz, Korda és Fodor) egymást 
váltották a dobogós helyeken, de a 

célszalagot közülük egyedül Malyszék 
tudták átvágni. Korda Erik szombaton 
gabalyodott egy fába, ami megpörget-
te autóját, Fodor pedig az első helyről 
borult, így feladni kényszerült a küz-
delmet. Bár az Overdrive gépek do-
minanciája erős volt, nem csak róluk 
szólt a verseny. A súlyos balesetéből a 
tavalyi versenyen visszatérő és győzni 
tudó Murczin Zsolt idén is a legjobb 
magyar versenyzőnek bizonyult, be-
gyűjtve az abszolút második helyet 
Varga Imre Nissanja elől. A motoros-
quados mezőnyben a tavalyi Európa-
bajnoki bronzérmes Hodola Richárd 
bizonyult a legjobbnak, legyőzve 
Horváth „Laller” Lajost, míg a harma-
dik helyezett a szlovák quados Rudolf 
Sajan lett.

Legendás futamon  
egy legenda győzött

A tereprali elitjébe tartozó Overdrive-Toyota csapat három géppel képviseltette 
magát Nagykállóban. A későbbi győztes Malysz-Rafal páros mellett - akik az idei 
Dakar-ralit a 15. helyen fejezték be – Korda Erik és a több év után itt visszatérő 
Fodor Imre vezette a Toyotákat.

Alig indult el pénteken a Toolimpex Kupa prológja, máris szemtanúi lehettünk az első rontott kanyarvételnek. A Porsche 
Cayenne-el versenyző lengyel Maciej Stanco és Ernest Górecki hatalmasat bukott a népszerű Kenderáztató nevű pályasz-
akasz homokbánya része melletti földúton. Szerencsére egyikük sem sérült meg, és bár pénteken még kérdéses volt, hogy 
folytatni tudják-e a versenyt, a szerelők éjszaka menetkésszé tették a Porsche-t. A történethez az is hozzátartozik, hogy 
nem lévén tartalék, a Stanco-Górecki páros szélvédő nélkül teljesített az egész hétvége folyamán. Az ellenfelek és a nézők 
elismerését egyaránt kivívták azzal, hogy dacolva az autóba beömlő sártengerrel, és azzal, hogy gyakorlatilag semmit nem 
hallottak egymásból, nem csupán végigmentek, de több riválisukat ők szabadították ki a sár fogságából.
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A prológot végül szoros meccsben Adam Malysz nyerte, csupán egyetlen másodperccel Korda Erik előtt. A történethez az 
is hozzá tartozik, hogy Kordáékat még az elején egy kicsit megtréfálta az itiner, és a kaland legalább 4-5 másodpercükbe 
került. A harmadik-negyedik helyen azonos időt ment a Lónyai Pál-Garamvölgyi Zoltán páros, valamint Fodor Imre és 
Mesterházi Márk. A motoros-quados mezőnyben Heiszer Károly volt a leggyorsabb. „A pálya vége egy kicsit sáros volt, de 
amúgy élveztük az autózást. Én még újonc vagyok ebben a sportban, sokat kell még tanulnom, [Korda] Erik pedig nagyon 
jó versenyző. Örülök, hogy a saját hazai pályáján mérkőzhetek vele.” – nyilatkozta Malysz a prológ után.

Dupla prológ várt a pénteki, első napon a mezőnyre, amely úgy nézett ki, hogy 
első ízben mérték a versenyzők idejét, hiszen az az idő jelent meg a nap végi 
eredménylistán, míg a második körben bárki beülhetett a navigátorülésbe. Így 
többek között Juhász Zoltán is kipróbálhatta a Korda Racing új versenyautóját, 
egy dél-afrikai építésű Toyota Hilux-ot. A város polgármestere ezzel kapcsolatban 
elmondta: fantasztikus élmény volt számára az egy kör, hiszen feléledtek benne a 
régi ralis élmények.

„Dakar kicsiben, homok helyett sárral.” – az egykori Világkupa ötödik lengyel 
Komornicki így jellemezte a nagykállói futamot a szombat délelőtti három sze-
lektív után. Mozgalmasra sikerült az első kör a Toolimpex Kupa szombati ver-
senynapján. A párosoknak először a rövidebb, Kenderáztató szelektívet kellett 
teljesíteniük, majd a Dél-Nyírség következett, végül a szerviz előtt még egyszer 
visszatértek a Kenderáztatóhoz. Már aki, hiszen a második és harmadik szelektív 
alaposan megtizedelte a mezőnyt.

Nem mindenki számára alakult jól a verseny leghosszabb napja. Kordáék, akik 
délutánra már átvették a vezetést, felborultak. „A bal oldalon volt egy fa, amit el-
kaptunk. A futómű kiszakadt és felborultunk. Ez gyakorlatilag az első kanyarban 
volt. Ahogy felhúztam hatodikba, már el is estünk.” – mesélte Korda. Szerencsére 
a versenyzők nem sérültek meg, a képen látható Toyotáról viszont ugyanez már 
nem mondható el. Rajtuk kívül szombaton búcsúzott a versenytől Lónyai Pál és 
a lengyel Wieclawek testvérpár is, többen pedig kihagyták a délutánt, és csak 
vasárnap álltak ismét rajthoz.

A verseny idején, és az azt megelőző 
napokban az esőzés olyannyira fel-
áztatta a pályát, hogy a dél-nyírségi 
hosszú gyorsasági szakaszt több ízben 
is rövidíteni kellett. Tudniillik olyan 
mély sár alakult ki elsősorban Szakoly 
és Kállósemjén térségében, ami miatt 
nem tudta a versenyvezetőség kienged-
ni az 57 km-re a mezőnyt, mondván: 
a részek nehezen járhatók, többen el-
akadtak, így ez teljesen felboríthatta 
volna a verseny időtervét. Így a ver-
senyzők szombaton nagykállói rajttal 
egy 32 km-es szelektívet teljesítettek, 
aminek a befutója a Balkány-Szakoly 
közötti aszfaltos átkelő volt. Vasárnap 
ugyanezt a szakaszt teljesítették a pá-
rosok, csak épp fordított rendben.

A szakágvezetői tisztséget is betöltő Varga Imre, a Toolimpex Kupa abszolút har-
madik helyezettje idén is a helyiek kedvében járt azzal, hogy nagykállói lobogóval 
díszítette autóját, és így a tavalyi évhez hasonlóan most is a közönség kedvence 
lett. A versenyt követő díjkiosztó ünnepségen ezt a zászlót adta át megőrzésre a 
város polgármesterének, Juhász Zoltánnak jelezve, hogy a mezőny már otthon 
érzi magát a Birit, Szakolyt, Balkányt és Kállósemjént is érintő pályákon, és bol-
dogan térnének vissza jövőre is.

Mészáros Sándor, a Toolimpex Kupa 
Szervezőbizottságának vezetője, a 
nagykállói futam ötletgazdája így 
összegezte a hétvégét: - Amikor neki-
kezdtünk a 2011-es, első futam meg-
szervezésének, legfeljebb reményked-
hettünk abban, hogy egyszer talán 
nemzetközi minősítésű versenynek is 
otthont adhatunk. Ez szerencsére már 
idén megvalósult. Néhány nappal ez-
előtt egy interjúban azt mondtam, na-
gyon bízom benne, hogy olyan lesz az 
első nemzetközi versenyünk, amilyen 
a legelső országos bajnoki futamunk 
volt. Úgy gondolom, mondhatom azt, 
hogy teljes mértékben olyan lett, sőt! 
Sokkal szenzációsabb volt a hangulat, 
nagyon sok néző volt a pályák mellett 
mind az öt település körzetében, és 
szakmailag is egy nagyon jó esemény 
volt. Úgy gondolom, elégedettek lehe-
tünk. -

Élete első terepralis győzelmét aratta Nagykállóban az Adam Malysz-Rafael Mar-
ton páros. Mint ismert, Malysz két éve hagyta abba a havas sportot és pártolt át 
a terepralira, a Tereprali Világkupában pedig történetesen Magyarországon, az 
akkor Győrben megrendezett HunGarian Baján debütált. Nagykállóban a máso-
dik magyarországi versenyét futotta, és nálunk szerezte első győzelmét. - Nagyon 
elégedett vagyok, hiszen ez az első győzelmem ebben a sportban. Két éve készülök 
rá, de tudom, hogy a jövőben is sokat kell még dolgoznom. Továbbra is edzeni 
fogok, harcolni fogok és megyek előre. Nagyon jó hétvégén vagyunk túl, az autó is 
jól ment. Nagyon kevés olyan pálya van a terepraliban, mint a nagykállói, hiszen 
homokos volt, helyenként nagyon sáros, és sok volt rajta a gödör. Ettől függetlenül 
kiegyensúlyozottan tudtunk menni a célig, nyertünk, és nekünk most ez a legfon-
tosabb. Ezután a futam után Żagan-ban, Lengyelországban fogunk rajthoz állni, 
ahová meghívunk majd minden itteni résztvevőt. Nagyon jó verseny volt, és sze-
retnénk ilyen ellenfelekkel küzdeni. - összegezte gondolatait az eredményhirdetés 
után a lengyel klasszis.

Az abszolút kategória első három helyezettje (balról jobbra): Szegedi Ferenc, 
Varga Imre (III. hely), Adam Malysz, Rafael Marton (I. hely), és a tavalyi győztes 
páros: Bagics Róbert és Murczin Zsolt. Az idén nemzetközivé vált küzdelem mind 
szakmailag, mind hangulatát tekintve méltó folytatása volt az eddigi két verseny-
nek. A versenyzők és a nézők visszajelzése is mutatja, otthonra talált a tereprali a 
nagykállói térségben.
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Nagykállóban 2013. április 13-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját Pataki 
János és felesége, született Alagi Mária. Örömükben osztozott két fiúk, János és 
László, menyeik Enikő és Erzsébet, valamint négy unokájuk. 50 év mindenkép-
pen figyelemre méltó, és elismerést érdemel. Példát mutat szeretetből és kitartás-
ból, a házasság és a család értékei mellett.

Hekman Jánosné márciusban ünnepelte a 80. születésnapját. Ebből az alkalom-
ból köszöntötte három gyermeke, két menye, veje, hat unokája és a három déd-
unoka.

Zih Sándor és Zihné Horváth Éva
25. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntjük őket és 

további hosszú, boldog életet kíván Nekik az egész család!

Szavalóversenyt rendeztek az álta-
lános iskolában. A költészet napja 
alkalmából rendezett irodalmi 
délutánon az alsó tagozat minden 
osztálya bemutatkozott. A gyerekek 
kivétel nélkül bátran álltak a zsűri 
elé és szavalták el a tavaszvárás 
témaköréből választott verseket. 

A Nagykállói Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat alsó tago-
zatán már nagy hagyománya van a 
szavalóverseny megrendezésének, 
ahol előválogatások után a legjob-
bak mutathatják meg diáktársaiknak 
és szüleiknek tudásukat. A gyerekek 

idén is színes palettáját mutatták meg 
a magyar lírának. A szerzők között 
számtalan tanult vers hangzott el, de 
voltak olyan bátrak is, akik túlléptek 
az általános iskolában ismert versek 
határán. A kicsik – mint mondják – 
nagy élvezettel tanulták meg a nekik 
is tetsző verseket. A szülők és peda-
gógusok pedig büszkén tekinthettek 
a kis szavalókra. A gyerekek mind-
annyian győztesen térhettek haza, 
hiszen aki nem ért el helyezést, az is 
megmutathatta rátermettségét a kö-
zönségnek.
A zsűri döntése értelmében idén ők 
voltak a legügyesebbek:
3. évfolyam
I. Virágos Evelin 3.c
II. Fehér Regina 3.c
III.  Boros Vencel 3.c 

Frank Balázs 3.c
4. évfolyam
I.  Berettyán Anna 4.d; 

Kádár Anna Zsófia 4.b
II.  Mogyorósi Petra 4.d; 

Soltész Dorka 4.b
III. Czérna Lili Anna 4.b

1. évfolyam
I. Major Flóra 1.b
II. Tóth Vivien 1.a
III.  Felföldi Máté 1.b 

Vislóczki Gréta 1.c
2. évfolyam
I. Jurcsek Marcell 2.a
II.  Berettyán Csilla 2.a 

Fazekas Emma 2.b
III.  Barta György 2.b 

Szabolcsi Vince 2.b

Tavaszváró szavalóverseny

Himnuszéneklő 
verseny

A magyar Himnusz 190. évfordulója 
alkalmából osztályok közötti Him-
nuszéneklő versenyt rendezetünk is-
kolánkban. Azzal a céllal szervezte 
Mónika néni és Ági néni ezt a prog-
ramot, hogy népszerűsítsék Erkel Fe-
renc gyönyörű dallamát. Nagyszerű 
élmény volt, mikor a verseny meg-
nyitóján együtt 56-an tanár néniékkel 
együtt énekeltünk. A zsűri tagjai 
Bereczkiné Pápai Margit, Kissné 
Nagy Mária, Rácz József Gyuláné 
tanár nénik voltak, akik évfolyamon-
ként értékelték az osztályok csapata-
it. A legjobbaknak az 5.c, 6.c, 7.c, 8.d 
osztályok énekesei bizonyultak.
Köszönjük szépen az ötletet és a 
szervezést Törőné Lupsa Mónika 
és Szerencsiné Major Ágnes tanár 
néniknek. Elhatároztuk, hogy isko-
lai és városi rendezvényeinken még 
bátrabban fogjuk énekelni nemzeti 
imánkat.
Csernyák Angelika és Juhász Leo-

nóra Inez 7.d osztályos tanulók
Nagykállói Általános Iskola

Humoros vagy épp szatirikus 
alaphelyzetekre alapuló rögtönzé-
sek sora.

Röviden így lehet összefoglalni an-
nak az improvizációs versenynek a 
lényegét, amelynek immár ötödik 
alkalommal adott helyet a Korányi 
Frigyes Gimnázium. Az intézmény 
és a Vásárhelyi László Tehetségpont 
közös szervezésében megvalósult 
Beugrócska címet viselő megméret-
tetésre idén is a megye több települé-
séről érkeztek fiatal színjátszók.
Versek megzenésítése vagy épp sza-
vak köré szituációk felépítése. Ilyen 
és ehhez hasonló szituációs felada-
tokkal kellet megbirkózniuk a kü-
lönböző színjátszó csoportoknak a 
Beugrócskán. A négyfős csapatoknak 
10 perc felkészülési idő állt rendel-
kezésére, ezután szakmai zsűri előtt 
kellett bemutatni a különböző témájú 
helyzetgyakorlatokat. A fiatal diák-
színjátszók három korcsoportban, 
alsó és felső tagozatos, valamint 
középiskolás korosztályban verse-
nyeztek egymással. Bár a feladatok 
teljesítése komoly versenyt jelentett 

a jelentkezők számára, Demarcsek 
Zsuzsa, pedagógus, a Vásárhelyi Te-
hetségpont vezetője, főszervező el-
mondta: ezek az improvizációs játé-
kok a színpadon kívül, a való életben 
is sok segítséget nyújthatnak a fiata-
loknak, hiszen elősegítik a komplex 
és gyors gondolkodást. 
Az improvizációs versenyt az egyik 
népszerű televíziós műsor mintájára 
hívták életre még 2009-ben, népsze-
rűsége a diákszínjátszók körében pe-
dig azóta is töretlen – mondják a szer-
vezők. A program elsődleges célja az, 
hogy felkutassa és gondozza a megye 
tehetséges gyermek színjátszóit, akik 
közül a legkisebbek – a program tör-
ténetében először – most akár szüle-
ikkel is színpadra állhattak.
Az ötödik beugrócskára is számos 
csoport jelentkezett a megye általá-
nos és középiskoláiból. A kétnapos 
eseményt a vetélkedés mellett kü-
lönböző egyéb programmal, például 
táncházzal, zenéléssel, énekléssel és 
színházi vetélkedővel is színesítették 
a szervezők, így elmondásuk szerint 
a fiatalok új élményekkel gazdagod-
va térhettek vissza az iskolapadokba.

A Balkányban március 6-án megren-
dezett Tankerületi körzeti hangos  ol-
vasási versenyen iskolánkat három 
tanuló képviselte. A harmadikosok 
közül Fehér Regina és Simon Só-
lyom Szabolcs, a negyedik évfolya-
mon Mogyorósi Petra versenyzett. 
Felkészítőik Kissné Nagy Mária, 
Bártfainé Sőrés Zsuzsa és Zsoldosné 
Mercz Gyöngyi voltak. Mindkét év-
folyamon tanulóink végeztek az első 
helyen. Fehér Regina 3.c osztályos és 

Mogyorósi Petra 4.d osztályos tanuló 
kimagasló teljesítménnyel szerezte 
meg az első helyezést. A negyedikes 
tanulók számára a verseny folytató-
dott március 21-én a megyei olva-
sási versennyel. Mogyorósi Petra a 
nyíregyházi Kazinczy-szépolvasó 
versenyen ismét a legelőkelőbb díjat 
nyerte el. Gratulálunk nekik és a fel-
készítő tanító néniknek!

Zsoldosné Mercz Gyöngyi
felkészítő tanár

Olvasási verseny
A helyezettek és felkészítőik

Az improvizációé volt  
a főszerep

Drámás házi 
feladat

Minden tanév-
ben hagyomány 
drámaórán, hogy 
miután megis-
merkedünk híres 
költőink életrajzá-
val és kiemelkedő 

költeményeikkel, mi magunk is meg-
próbálkozunk a versírás nem könnyű 
feladatával.
József Attila írja Születésnapomra  
című költeményében: „Meglepetés e 
költemény csecsebecse…”
Az ötödikes drámás gyerekek is 
ilyen gondolatokat fogalmaztak meg 
a drámaórára írt házi feladataikban, 
melyben saját születésnapjukról il-
letve születésnapjukra kellett verset 
írniuk.
Néhányat olvashatnak itt a sok jól si-
került költemény közül.
Frankné Somogyi Zsuzsa
drámapedagógus
Nagykállói Általános Iskola és Peda-
gógiai Szakszolgálat

Tóth Amina 5. c

Születésnap ajándékok,
Minden gyerek vár nagyon.
Bezzeg nekem nagy dilemma,
Csak egyik szemem mosolyog.
Sír kicsit a másik, 
Születésnap suli kezdés,
Sírna ettől más is.
Szeptemberben születtem
Egy napsütéses reggelen.
Apa, anya nagyon örült,
Telefonon hirdettek.
Tizenegy év gyorsan eltelt
Ötödikes lettem én.
Minden ősszel ünnepeljük
Milyen nagyra nőttem én.
Szeptemberben 4-én
Anya 8-kor ébresztett.
Elmentünk a könyvesboltba,
S új regényeket kérhettem.
Majd beültünk a cukrászdába,
Habos krémes sütemény
Telítette pocakunk.
Egészséges étkezés.
Mire ketten hazaértünk,
Buli volt a házban.
Barátok és ajándékok
Vártak minket lázban.
Megkaptam a görkorit,
Amire rég vágytam.
Holnap majd mutogathatom,
Barátaimnak az iskolában.
Jövőre is születésnap
Gyorsan repül az idő.
Új tankönyvek, csengettyűszó,
Egye fene, üsse kő!

A hosszú tél után az időjárás behozta 
a lemaradást és ez magával vonta a 
kora tavaszi gombák megjelenését is. 
A Nagykálló környéki erdőkben je-
lenleg gyűjthető és fellelhető gombák 
a következők:

cseh kucsmagomba  • 
(Ptychoverpa bohemica)
ízletes kucsmagomba  • 
(Morchella esculenta)
piros csészegomba  • 
(Sarcoscypha coccinea)
Júdásfüle gomba  • 
(Auricularia auricula-judae)

A cseh kucsmagomba és az ízletes 
kucsmagomba kizárólag kora tavasz-
szal, lombos erdőkben, erdőszéleken 
gyűjthető, kitűnő ehető gomba.
A piros csészegomba csodálatos szín-
foltja a természetnek, árokparton, er-
dőszéleken látható, korhadt faágakon 
telepszik meg. Fogyasztásra alkal-
matlan.

A júdásfüle gomba ehető, szintén 
elkorhadt faágakon található. Aki 
ehető gombát szándékozik gyűjteni 
a fentiekből, igyekezzen, mert a két 
kucsmagomba faj hamar leterem, és 
utána csak jövő tavasszal lesz gyűjt-
hető ismét.
Jó gombázást kívánok:

Jónás Sándor
gombaszakértő

Nagykálló, Jókai u. 18.
Tel: 42/263-831

Gombahíradó

A piros csészegomba alkalmatlan a fo-
gyasztásra
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A hirdetés szövege:

Név:

Cím:

Támogassa Ön is a Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítványt személyi jövedelemadója egy százaléká-

val. Az alapítvány adószáma: 18811283-1-15

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának egy 
százalékával támogat bennünket! Adószámunk: 

18803729-1-15 
A Nagykállói Népművészeti Egyesület

A szajoli vasúti balesetben elhunyt tanulónk szülei 
alapították a gimnázium tanulóinak támogatására a 

Nagy Sarolta Adrienn Emlékalapítványt. 
Adószáma: 18800692-1-15 

Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

A Nagykállói Nőszövetség – az alapszabályában fog-
laltak szerint – támogatni kívánja a Téka Népművé-
szeti Tábor megvalósítását. Tisztelettel kérjük, hogy 

támogassa Ön is az eseményt, adója egy százalékával. 
A felajánlás nem képez pluszkiadást, de Nekünk na-

gyon sokat segítene. Ha tehetik, segítsenek azzal, hogy 
ismerőseik körében is terjesztik kérésünket, hogy 
minél többen támogassák a Mi Téka-táborunkat. 
Kedvezményezett neve: Nagykállói Nőszövetség 

Adószám: 18814310-1-15 
Segítségüket ezúton is köszönjük!

Kérjük, hogy támogassa Ön is a Szabadidősport és 
Természetbarát Egyesületet céljai elérésében. 
Adószám: 18790469-1-15 Köszönettel: SZATE

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendelkezhet 
adójának egy százalékával. Itt a lehetőség, hogy egy 
nemes ügy mellé álljon ebben az évben is. Kérjük, 

hogy a Nyolcadik Nap Egyesületet jelölje meg kedvez-
ményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban és a 
környékén, fogyatékkal élő gyerekeket és felnőtteket. 

Adószám: 18806306-1-15

A Korányi Frigyes Gimnázium azzal a kéréssel fordul 
Önökhöz, hogy adójuk egy százalékával támogassák 

az intézmény alapítványait. 
A gimnáziumi oktató-nevelő munka segítésére 

jött létre a TÉT A JÖVŐ Alapítvány. Adószáma: 
19208378-2-15

Kérjük, támogassa Ön is adójának egy százalékával a 
Cantarella Kamarakórust. 

Kedvezményezett neve:  
Cantarella Egyesület 

Adószám: 18808229-1-15 
Köszönettel: a kórus tagjai

Amennyiben szereti a kézilabdát, szívesen nézi a mér-
kőzéseinket, kérjük, szíveskedjen adója egy százalé-

kával egyesületünket támogatni.  
Kedvezményezett neve: Nagykállói Női Kézilabda 

Egyesület  Adószáma: 18807383-1-15 
Ezúton is köszönjük! 
Az egyesület tagjai

A Ratkó József Városi Könyvtár áprilisi könyvajánlója

Könyvjelző

FElNŐTT SZÉpIrodAloM
A hetedik hullám / Daniel Glattauer
A kéz, amely először fogta az enyémet / Maggie O’Farrell
A lázadó / Veronica Roth
A mennyország létezik / Eben Alexander
A titokzatos tiszteletes / Stephanie Barron
Agatha Raisin és a spenótos halálpite / M. C. Beaton
Agatha Raisin és a parázna lódoktor / M. C. Beaton
Az udvarház rejtélye / Stephanie Barron
Éjsötét vágyak / Gena Showalter
Gyógyír északi szélre / Daniel Glattauer
Krásznájá Moszkvá / Vass Virág
Lélekmentők / Rachel Vincent
Lélektolvajok / Rachel Vincent
Pemberley asszonyai / Rebecca Ann Collins
Pemberley-krónikák / Rebecca Ann Collins

Vámpírharc / Cole Kresley
Éjsötét csók / Gena Showalter
Szerelmi alku / Karen Hawkins
Botrányos szerető / Sara Bennett
Az alagút / Linda Castillo
Fűszerkert / Megyeri Szabolcs
Üzenet a palackban : [tóparti történetek] / Susan Wiggs
Visszatérés Netherfield Parkba / Rebecca Ann Collins
A provence-i kisasszonyok / Patrick de Carolis
A zöld csillag / Nyirő József

FElNŐTT SZAKIrodAloM
Ha fáj, az nem szerelem / Chuck Spezzano
Menekülés a 14-es táborból / Blaine Harden
Szent Péter trónja / Rita Monaldi
A méz : a házi gyógyászatban, a szépségápolásban és a konyhá-

ban / Daniela Guaiti
Lisztérzékenyeknek háziasszonyszemmel / Sókiné Hajdara Ágota
A férfiak másképp öregszenek : használati utasítás az ötven 
felettiekhez / Eckart Hammer
Mint egy vulkán forrongok, és... mindjárt felrobbanok! : gyere-
kek indulatkezelési problémáinak megoldása / Éliane Whitehouse
A méhek világa : a méhállamtól a méhészetig / Armin Spürgin
A biztonságos otthon : betörésvédelem, tűzvédelem, villámvéde-
lem, árvízvédelem, vagyonbiztosítás / Adela Motyková

GyErMEKIrodAloM
A jósda rejtélye / Fabian Lenk
A keresztes lovagok ezüstje / A keresztes lovagok ezüstje
A három kisbarát kalandjai / Julia Boehme
Tények és talányok tárháza - dinoszauruszok : [igaz vagy ha-
mis?] / Bill Condon

Milyen volt 
Nagykálló régen?
Milyen volt a ’60-as, ’70-es, ’80-as 
esetleg a ’90-es évek Nagykállója? 
Milyen volt a belváros, hogy 
néztek ki az épületek? A képek 
megmutatják!

Nagykálló Város Önkormányzata és 
a Nagykállói Hírmondó fényképgyűj-
tést szervez. Kérjük kedves Olvasó-
inkat, küldjenek szerkesztőségünkbe 
régi fotókat és egy rövid leírást, hogy 
kit-mit, mikor ábrázol a felvétel. Ter-
mészetesen nem csak a megsárgult, 
harminc-negyven évvel ezelőtti fel-
vételekre számítunk, hanem a nem 
túl régi fotókat szívesen fogadjuk. 
Olyanokat, amelyek megmutatják 
nekünk: milyen volt Nagykálló ré-
gen. A beérkezett fotókat megje-
lentetjük, valamint – amennyiben 
elegendő fénykép érkezik – egy ki-
állítást szervezünk belőle! A fotókat 
és a hozzájuk tartozó leírást elküld-
hetik postai úton szerkesztőségünk-
be (4320 Nagykálló, Korányi F. u. 
23–27.), vagy digitalizált formában 
a nagykalloihirmondo@gmail.com 
e-mail címre. A postai úton érkező 
fényképeket digitalizálás után visz-
szajuttatjuk tulajdonosának.

EgyszázAléK FElAJáNlás, száz százAléK sEgÍTség



HIRDETÉS NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ8
INGATLAN

Nagykálló, Simonyi út 52. sz alatti 3 szo-
bás nappalis, hőszigetelt családi ház nagy 
pincével garázzsal, gáz és vegyes tüzelésű 
fűtéssel, udvarra néző nagy terasszal eladó. 
Tel: 42/781-504
Nagykállóban, központhoz közeli helyen 
csendes utcában 120 m2-es padlásteres 
családi ház eladó v. nyíregyházira cserélhe-
tő. A házban 3 sz+n, konyha szép, beépített 
konyhaszekrénnyel + étkező, 2 fürdőszoba. 
Tel: 0630/3551248
Biri főúton szép összkomfortos 
(gáz+cserépkályha) családi ház, nagy nyári 
konyhával 5107 m2 (dupla telek) gazdálko-
dásra, és Biri központjában külsőleg felújí-
tott (új csatorna) 750 nöl telek eladó. Tel: 
0630/5156263
Nagykálló-Ludastón két és félszobás, für-
dőszobás családi ház kerttel, melléképület-
tel eladó. Érd: 20/943-1487
Nagykállóban 2 szobás, nagykonyhás, 
fürdőszobás, összkomfortos ház hitelmen-
tesen, garázzsal, tárolóval, nyári kony-
hával eladó. Fűtése gázkonvektorok és 
cserépkályha. Nagyobbra csere értékegyez-
tetéssel. I.Ár: 4,8 M Ft, csere 5,5 M Ft Tel: 
0620/2326161 
Két szoba, ebédlő, előszoba, fürdőszoba, 
cserépkályha fűtésű lakás eladó strandhoz, 
futballpályához közel. I.ár: 3 M Ft Tel: 
0620/9887115
Nagykállóban a Korányi Frigyes Gimnázi-

um közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős 
fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán) 
felújítandó régi típusú kertes ház eladó. Tel: 
42/264-400
Eladó a Széchenyi u. 46. szám alatti ingat-
lan. Érd: 0620/4364874
Albérlet kiadó Nagykállóban! Táncsics 
út 15. szám alatti 1,5 szobás földszinti la-
kás albérletbe, hosszútávra kiadó. Érd: 
0630/7185655 vagy 42/264-467
Nagykálló Fő téren 2x10 nm-es kis emele-
tes üzlethelyiség eladó. 3 fázis, WC,.kéz-
mosó, saját parkoló van. Tel: 30/867-3587
Nagykálló központjában, József Attila úton 
két szobás pincés, cserépkályhás lakás, te-
lek áron eladó. Tel: 70/630-1113
Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, ket-
tős fűtésrendszerű, felújítandó ház eladó! 
Irányár: 4.8 M Ft Tel.: 30/259-2700
Miskolcon egyetemhez közel berendezett 
másfél szobás lakás egyetemistáknak ki-
adó. Érd: 06-30/503-4464
Budapesten a XIII.ker-ben 38nm-es lakás 
berendezve, hosszú távra kiadó. Érd: 06-
30/503-4464
Nagykállóban a Debreceni úton 8 éves 87 
nm-es, 2 szobás + nagy nappalis, beépített 
amerikai konyhás, gázfűtéses, pihenőkertes 
családi ház 40 nm-es garázzsal eladó. Érd.: 
06-30-202-8026

EGYÉB
Kedvezményes életútelemzés a Héber 
számmisztika segítségével! Megismerheted 
életszakaszaidat, feladataidat, kapcsolatai-
dat, lehetőségeidet. Mit érdemes tervezned 
az elkövetkező 3 hónapos ciklusra? És az-
tán?
Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, aljazás, 
alakítás, stb.) Rövid határidővel! Érd.: 20-
536-1981
Egyedi bútorok, ágyak, puffok készítését, 
ill. heverők, franciaágyak, fotelek, sarok-
ülők, antik bútorok kárpitozását, rövid ha-
táridővel, olcsón vállalok. Érd.: 06-20/39-
63-561
Villanybojler tisztítását vállalom Tel: 
0630/3189230
Egész évre megbízható kerti munkást kere-
sek. Érdeklődni este 8 óra után a 42/264-
623 illetve a 20/521-7922 telefonszámokon 
lehet.
Színes TV 55 cm-es, kerámia mosdó, wc, 
fehér színben eladó. Érd: 0670/2784264
Kettler típusú szobakerékpár (alku), 3 ajtós 
gardróbszekrény (mah.pol. ajtók, hossz: 
165 cm, szélesség 59 cm, magasság 170 cm; 
a felső rész magas 80 cm 12-6e Ft), 1 db 2 
ajtós szekrény hossz: 100 cm, magasság: 
182cm, 8e Ft) eladó. Tel: 0630/6424940

Tisztelt Hirdetőink!
A Nagykállói Hírmondóban csak a lakossági hirdetéseket közöljük 
díjtalanul, az üzleti célú és a reklám hirdetések minden esetben díj-
kötelesek. Kérjük Önöket, akik az utóbbi kategóriában szeretnének 
hirdetést feladni, érdeklődjenek személyesen Szerkesztőségünkben 
(Korányi Frigyes u. 23-27) vagy a nagykalloihirmondo@gmail.com 
email címen.

Köszönettel: a Szerkesztőség
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Nonprofi t Kft. olyan 
megváltozott 

munkaképességű 
munkavállalókat keres, 

akiknek 2012. január 1-jét 
követően megtörtént a 
komplex minősítése. 

A Kft. az alábbi pozíciókba 
várja a jelentkezőket:

Jelentkezni lehet személyesen, 
a Híd Közösségi Házban (Jókai u. 28.), vagy 
telefonon, a 42/563-067-es telefonszámon.

A jelentkezés feltétele: a minősítésről 
kiállított eredeti dokumentumok bemutatása

Nagykálló területére biztonsági őröket 
keresünk. Bővebb tájékoztatás: 30/757-4043

Nagykállói Cipőüzem megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat keres, 

akiknek 2012.01.01-jét követően megtörtént 
a komplex minősítése. Jelentkezni lehet 

Dózsa Gy. út 74. szám alatt, vagy telefonon 
0630/7735653-as telefonszámon.

informatikus-
számítástechnikus

karbantartó
takarító


