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Átköltöztek
Hamarosan elkezdődik a Funkció-
bővítő Városközpont Rehabilitáció 
keretében a polgármesteri hivatal 
építése Nagykálló főterén. 

A kivitelezési munkálatok a mára  
szerkezetileg megromlott Egészség-
ügyi Központ helyén folynak. Az itt 
működő házi, gyermek- és fogorvosi 
rendelők, valamint a központi ügye-
let és a védőnői szolgálat így új hely-
re költözött. 
Hogy a betegellátásban ne történjen 
fennakadás, az elmúlt hét végén el-
költöztek az Egészségügyi Központ 
épületéből az egészségügyi szolgálta-
tások és rendelők. Épp jókor, ugyanis 
a napok óta tartó esőzések következ-
tében több helyen beázott az épület 
tetőszerkezete, megrepedt a mennye-
zet és a fal, leomlott a vakolat, több 
helyiségben pedig bokáig érő víz áll.
A négy felnőtt háziorvosi rendelő a 
Sántha Kálmán Mentális Egészség-
központ és Szakkórház új szárnyában 
– közvetlen a bejárat mellett – a föld-

szintre költözött, de itt kapott helyet 
a központi ügyelet is. (Itt a betegek 
és kísérőik parkolási lehetőséget a 
régi okmányiroda épülete mellett ta-
lálnak.) A gyermekorvosi rendelők, a 
három fogorvosi körzettel, valamint a 
foglalkoztatás egészségügyi szolgá-
lattal a Debreceni út 23. szám alá (a 
Nagykállói Rendőrőrs mellé), a tüdő-
gondozó egykori épületébe költöztek. 
A Védőnői Szolgálat a Bölcsőde mö-
gött található épületben kapott helyet 
(Ady E. u. 17. sz.), ahová a Szabad-
ságharcos utca felőli (óvodával szem-
beni) kapubejáraton lehet bejutni .
Mint arról korábban már beszámol-
tunk: a költözésre az új városháza és 
a Gazdasági Szolgáltatóház építése 
miatt volt szükség. A városvezetés 
célja, hogy a jövőben felújítsák a 
Debreceni úton lévő, jelenleg hasz-
nálaton kívüli épületszárnyat (egy-
kori kollégiumot), s azt követően a 
háziorvosi rendelőket és a Védőnői 
Szolgálatot is ide, egy helyre költöz-
tessék.

A gyerekeket május 17-től már az egykori tüdőgondozó épületében vizsgálják

A fogorvosi rendelőben

Nagykálló Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2010. május 31-én (hétfőn) 18.00 órára
a HŐSÖK NAPJA 

alkalmából

a köztemetőbe, az I. és II. világháború áldozataiért emelt 
emlékműnél tartandó megemlékezésre

A résztvevők egy szál virággal, mécses- és gyertyagyújtással 
emlékeznek az áldozatokra.

Tanoda –megnyitó
2010. június 1-jén, (kedden) 
17 órakor megnyílik a város 

4. állandó muzeális kiállítása, 
mely Nagykálló iskolatörténeti 

emlékeit őrzi és mutatja be.
A megnyitó helye: a Nagykállói 
Általános Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat alsó tagozatos épüle-
tének (volt Szilágyi Iskola) udvará-
ban levő egykori latin gimnázium 

épülete. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

MEGHÍVÓ Nagykálló Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a pedagógusokat, 
hozzátartozókat és a városlakókat

a Szilágyi István-díj átadásával egybekötött városi pedagógusnapi ünnepségre
2010. június 4-én (péntek) 17 órára a művelődési központ aulájába.

Az ünnepi műsorban fellépnek és a pedagógusokat köszöntik városunk diákjai 

Kisgép segíti a munkát
Hatékony, gyors és költségkímélő 
– így jellemezték a szakemberek 
azt a traktort, melyet Nagykálló 
Város Önkormányzata és a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormány-
zati Kistérségi Társulás vásárolt 
pályázati támogatásból.

Nagykálló területén a tavasztól őszig 
tartó időszakban több ezer négy-
zetkilométert kell az önkormányzat 
városüzemeltetésével foglalkozó 
munkatársaknak gondozni. Ezeken a 
területeken a legtöbb munkát a fűnyí-
rás jelenti, amit elsősorban kézi kaszá-
val végeznek. Mostantól azonban egy 
traktor segíti a munkát. Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata és a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás ugyanis a Roma közmun-
kaprogramra, valamint a téli-tavaszi 
közmunkaprogramra pályázott és 
nyert támogatást. A közel 80 millió 
forintból 150 fő, elsősorban roma 
származású embernek adtak munkát 
Nagykállóban és a kistérségben. A 
közmunkások munkába állításán túl 

a projektből mintegy hatmillió forin-
tot eszközbeszerzésre fordíthattak, és 
egy 35 lóerős (kis)traktort vásároltak. 
– Egy önkormányzat számára egy-
aránt fontos a munkanélküliek fog-
lalkoztatása és a település fejlesztése. 
Nagykállóban az év első felében a 
közmunkaprogramnak köszönhetően 
több munkanélküli embert tudtunk 
munkába állítani, illetve sikerült egy 
tartós munkaeszközt vásárolnunk, me-
lyet többféle munkafolyamat végzésé-
re használhatunk – mondta dr. Török 
László, Nagykálló jegyzője. – Város-
fejlesztési tevékenységünk során – a 
meglévők mellett – további zöldfelü-
letek kialakítására kerül sor, így azok 
fenntartásához, a növények gondozá-
sához szükség volt egy olyan új mun-
kagépre, ami azokat a feladatokat is el 
tudja végezni, melyet az eddigiek nem. 
Például árokpartok, nehezen hozzáfér-
hető helyek, kerítések előtti területek 
kaszálása. Az önkormányzat ezért a 
traktorhoz karos kaszát vásárolt, a 
Teszovál Kft. pedig egy pótkocsit. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Leaszfaltozták  
Nagykállóban a Kossuth utcán még a 
múlt évben kezdődött a munka a csa-
padékvíz-elvezető rendszer kiépíté-
sével, idén tavasszal a szegélykövek 
lerakásával folytatódott, ezekben a 
napokban pedig az aszfaltozással ért 
véget. Az erre közlekedők azonban 
vezessenek óvatosan, a forgalomlas-
sító táblák nem véletlenül maradtak 
kint, hiszen a sávmegosztó jelzések 
felfestése, és az útpadkák rendezése 
még hátra van.

Vízben mozgás? ÚSZÁS!
Az egészséges életmódra nevelést, 
a szabadidő egészséges eltöltésének 
lehetőségét a helyi nevelési progra-
munkban és az óvodai nevelőmunka 
folyamatában kiemelten kezeljük.

Ezért is öröm számunkra, hogy a  
TÁMOP 3.3.2.-08/2-2008-0080 „Give 
a chance!” – „Adj esélyt!” projekt a 
Hátrányos helyzetű gyermekek és fi a-
talok esélynövelése a Dél-Nyírségben 
komplex oktatási, képzési fejleszté-
si programokkal pályázat – óvodai 
programkínálat, szolgáltatás bővítése 
tevékenység keretében lehetőséget ad 
úszásoktatás, vízhez szoktatás megva-
lósítására.
Óvodásaink a nyíradonyi Harangi Imre 
Rendezvénycsarnok uszodájában ve- hetnek részt úszásoktatáson. A készü-

lődés tele volt izgalommal, az utazás 
alatt gyönyörködtünk a virágzó akác-
sorokban. A kényelmes öltözőkben 

pillanatok alatt fürdőruhába öltözik 
mindenki – úszósapka, zuhanyozás,  
irány a medence!

(Folytatás a 3. oldalon)

A régi épület beázott mennyezete



elsősorban
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PÁLYÁZATOK
Nagykálló Város Önkormányzata még 
2008-ban pályázatot nyújtott be a Föld-
művelési és Vidékfejlesztési Miniszté-
riumhoz, ahol „Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér Cím” elnyerésére volt 
lehetőség. A benyújtott  pályázat célja 
az volt, hogy Ludastón olyan Közössé-
gi  Házat alakítsanak ki, mely hozzá-
járul a vidéki lakosság megtartásához,  
a helyben elérhető alapszolgáltatások 
körének bővítéséhez, minőségének és 
hozzáférésének javításához
A támogatás a kihasználatlan régi isko-
laépület felújítását és műszaki korsze-
rűsítését, valamint eszközök, bútorok 
beszerzését teszi lehetővé, emellett 
– csökkenő mértékben – hozzájárul 3 
évig a működés költségeihez.
Nagykálló Város Önkormányzata brut-
tó 44.616.148 Ft támogatásban része-

sült, melyből a beruházás költsége net-
tó 28.316.195 Ft.
A ludastói Közösségi Házban a pályá-
zatban foglalt kötelező szolgáltatások 
az alábbiakkal bővülnek: közösségfej-
lesztő programok, helyszín biztosítása 
civil szervezetek számára, egészségfej-
lesztési programok, információs pont 
kialakítása.

 Ez év februárjában az Önkormányzati 
Minisztériumhoz nyújtott be pályázatot 
a Szivárvány Tagóvoda épületének fel-
újítására. A Minisztérium bíráló bizott-
sága csökkentett összeggel ugyan, de 
támogatásban részesítette a pályázatot. 
Az intézmény rekonstrukciójának ter-
vezett összköltsége 10.750.000 Ft, 
melyből 8.600.000 a támogatás ösz-

szege. Az április testületi ülésen a 
képviselők arról döntöttek, hogy az 
Önkormányzat biztosítja a pályázat 
megvalósításához szükséges 2.150.000 
forint önrészt.

PÉNZÜGYEK
Nem támogatták a képviselők, hogy 
az Önkormányzat szerződést bontson 
az áramszolgáltatóval, s helyette egy 
másik társasággal szerződjön, annak 
ellenére, hogy ez utóbbi éves szintet 
egymillió forint körüli megtakarítást 
ígért. Az Önkormányzat Képviselő-
testülete ennek a kedvezőbb ajánlatnak 
a figyelembe vételével felkérte a jelen-
legi szolgáltatót, hogy tegyen ő is aján-
latot. Információink szerint azóta már 
meg is kapták, ami előnyösebb a város 
számára.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
áPrILISbAn HOZOTT DÖnTÉSEI

Pályázati lehetőségek
Pályázat termelőeszköz vá-
sárlásra és e-kereskedelemre 
(hazai pályázat) 
Pályázók köre: társas és egyéni 
vállalkozások
Támogatható tevékenységek: 
termelőeszközök vásárlása és 
e-kereskedelemre alkalmas 
weboldalak megvalósítása
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás összege: 
max. 300.000 Ft
Benyújtási határidő: 
2010. június 22.

Pályázati lehetőségek Civil 
szervezeteknek és lakosság-
nak
Pályázat rendezvényekre, 
működési költségre és webes 
megjelenésre (hazai pályázat)
Pályázók köre: non-profi szer-
vezetek
Támogatható tevékenységek: 
civilek rendezvényeinek, 
programjainak megvalósításá-
ra, nonprofit szervezetek nem 
bér jellegű általános működési 
költségeinek támogatására, 
bármilyen rendezvény vagy 

weblap megvalósítására, amely 
a pályázó profiljába illeszkedik
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás összege: 
max. 300.000 Ft
Benyújtási határidő: 
2010. június 22.

Zöld Beruházási Rendszer 
Klímabarát Otthon Energia-
hatékonysági Alprogramja, 
épületenergetikai korszerű-
sítésre
Pályázók köre: természetes 
személyek
Támogatható tevékenység: 
nyílászáró csere, hővisszanyerő 
szellőzési rendszer létesítése, 
homlokzatok és födémek hő-
szigetelése, fűtés korszerűsítés, 
megújuló energiafelhasználás, 
új építésű, energiatakarékos 
házak építésének támogatása
Támogatás mértéke: 30%, 
valamint energia megtakarítás 
mértékétől függően további 
10-30%
Benyújtási határidő: 2010. 
október 30. vagy a keret kime-
rüléséig

Nagykállóban május 4-én a pol-
gármesteri hivatal tanácstermében 
vehette át országgyűlési képviselői 
mandátumát dr. Budai Gyula – a 
4. számú egyéni választási körzet 
képviselője – Csizmadia Zoltántól, a 
helyi választási bizottság elnökétől.

A tavaszi országgyűlési választásokon  
dr. Budai Gyula (FIDESZ-KDNP) a 
szavazatok 50,45 százalékát (13 378 
szavazat) szerezte meg, Demendi 
László (MSZP) 13,84 százalékot (3 
670 szavazat), Juhász Zoltán (Össze-
fogás megyénkért-MDF) 13,22 száza-
lékot (3 506 szavazat), Szilágy Péter 
(Jobbik) 21,88  százalékot (5 801 sza-
vazat), Szőlősiné Fitos Éva (Munkás-
párt) 0,61 százalékot (163 szavazat) 
kapott. 
Nagykállóban a szavazásra jogosult 
7828 választópolgárból 5064-en (64%) 
járultak az urnákhoz.
A körzetében, azon belül itt 
Nagykállóban melyek lesznek azok 
a területek, ügyek, amelyekért már 
most tudja, hogy lobbizni fog a Par-
lamentben?
– Tekintettel, hogy én évek óta az 
agráriumban dolgozom, és az ország 
egyik legnagyobb mezőgazdasági ér-
dekképviseletének (MAGOSZ) va-
gyok az egyik vezetője, a térségben is 
az agrárium lesz az elsődleges olyan 
kiinduló pont, amiben szeretnék tevé-
kenykedni. A mezőgazdaságon kívül 

azonban számos olyan probléma van, 
amely megoldásra vár. Vegyünk né-
hány példát. Egészségügy - úgy gon-
dolom, hogy az egészségügy vonat-
kozásában is jelentős változásoknak 
kéne bekövetkezni. Például a városból 
elvitték azokat az egészségügyi in-
tézményeket – cukorgondozó, tüdő-
gondozó –, amelyekre az embereknek 
szükségük van. Szeretnék azért tenni, 
lobbizni, hogy ezek az intézmények 
visszakerüljenek Nagykállóba. Okta-
tás – én kifejezetten ellene vagyok az 
iskola összevonásoknak, a kérdésnek 
a Fidesznek alapvető programja van, 
amelyben szerepel az is, hogy a kiste-
lepüléseken az oktatási intézmények 
önállóságát fenn kell tartani..

– De itt a térségben nem történtek 
iskolabezárások.
– Nem történt, de összevonások vol-
tak, például: Biriben, Balkányban és 
Szakolyban is összevontak iskolákat. 
Én ezeket nem támogatom, ezért a jö-
vőben mindenképp igyekszem majd ez 
ellen tenni. 
Természetesen jó kapcsolatra törek-
szem majd a térség polgármestereivel, 
és igyekszünk majd együtt fellépni an-
nak érdekében, hogy a térségbe olyan 
Európai Uniós pályázatok érkezzenek, 
amelyek a térség fejlődését szolgálják. 
– Az új kormányban nem kapott 
önálló tárcát az agrárium képvise-
lete, Ön kap valamilyen szerepet, 
pozíciót, hogy a mezőgazdaságban 
dolgozók érdekeit képviselje.
– A mezőgazdaság belekerült abba 
a kalapba, ami a terület- és vidékfej-
lesztési minisztériumhoz tartozik/tar-
tozott. Én azt látom, hogy a mezőgaz-
daság még mindig húzóágazat ebben a 
térségben, és ez a jövőben is így lesz. 
Az én pozícióm másodlagos abból a 
szempontból, hogy milyen szerepet 
kapok. A MAGOSZ, mind érdekkép-
viseleti szervezet eddig, pozíció nélkül 
is tudott eredményeket elérni. Nekünk 
a legfontosabb, hogy a termelők ér-
dekeit képviselve kiharcoljuk azokat 
a lehetőségeket, amelyek alapján a 
magyar mezőgazdaság fejlődő pályá-
ra álljon. Én ezt tartom legfontosabb 
feladatomnak.

átvette mandátumát

Fiatalok integrációja a 
diszkrimináció 

csökkentése érdekében
Nagykállóban május 6-án került 
megrendezésre az URBACT II 
InteGrow projekttalálkozó, me-
lyet Nagykálló Város Önkormány-
zata és a Nagykállói Nonprofit 
Kft. együttesen szervezett. 

Az egynapos találkozón részt vett 
a projekt vezető szakértője Ian 
Goldring Brüsszelből, akivel Juhász 
Zoltán polgármester, dr. 
Török László jegyző és 
Végsheő Sándor pályáza-
ti menedzser tárgyalt 
Az URBACT II. program 
2007-2013 között zaj-
lik. Az „európai területi 
együttműködés” célki-
tűzés keretén belül nyújt 
közösségi strukturális támogatást, 
mely az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból finanszírozott. Célja a jó 
gyakorlat és tudásanyag elterjeszté-

se a gyakorló szakemberek, a városi 
politikusok és döntéshozók között. 
Az InteGrow hálózat integrált stra-
tégiák fejlesztését célozza meg, a 
következő területeken: munkaerő-
piacra történő bevonás, kulturális-, 
turisztikai tevékenységek, önkéntes 
munka. A találkozó fő prioritása a 
hátrányos helyzetben lévő csopor-
tok (hajléktalanok, fogyatékosság-

gal élők, fiatalok, romák), 
minél szélesebb körű be-
vonása a társadalmi folya-
matokba. 
Az InteGrow projekt ezért 
tűzte ki célul a szociális 
bevonás integrált stratégi-
áinak kialakítását, közös 
munkát közvetlenül a fia-

talokkal, valamint az ifjúság integ-
rációját, innovatív gazdasági tevé-
kenységek fejlesztésével. 

Borsy Adrienn

Idén is a harangodi dombok között ünnepelték május 1-jét 
Nagykállóban, ahol a kellemes, nyárias időben zenével, 

tánccal színesített, jó hangulatú programok és játékos ve-
télkedők várták a munkát ünneplőket.

Majális a Harangodon
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Kisgép segíti a munkát
(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Török László elmondta, hogy 
a multifunkciós kisgépet nemcsak 
a tavasztól őszig tartó időszakban 
tudják majd használni, hanem al-
kalmassá tehetik arra is, hogy télen 
havat toljanak vele a hosszabb jár-
daszakaszokon, nagyobb tereken, 
a megfelelő toló-lapát felszerelése 
után.
– Könnyebben és gyorsabban lehet 
majd ennek a traktornak a segítsé-
gével végezni a városüzemeltetési 
feladatokat. Ez a (kis)traktor ugyan-
is minden olyan munkát el tud vé-

gezni, mint egy nagy, mezőgazda-
sági gép tud – tette hozzá Vislóczki 
Zoltán, a közmunkaprogramban 
részt vevők koordinátora. 
– Az adott munkavégzéshez szük-
séges adapterrel ellátva tudunk vele 
tárcsázni, boronálni, és permetezni 
is. Jelenleg a hidraulikus karos kasza 
segítségével tehermentesíteni tud-
juk azokat, akik eddig kézi kaszával 
vágták a füvet a városban, emel-
lett az üzemben tartása is olcsóbb, 
mint az említett kis gépeknek, ami 
költségmegtakarítást eredményez, 
emellett hatékonyabb és gyorsabb 
munkavégzésre alkalmas.

Áprilisban befejezték a Simonyi 
út felújítását, a meglévő folyókák 
cseréjét, az aszfaltozást.

A több mint 15 éve épült Simonyi 
úton a csapadékvíz elvezetése gyak-
ran okozott gondot az itt élők szá-
mára, a város vezetése ezért tartotta 
fontosnak, hogy minél előbb meg-
szüntessék a problémát. 
Az április elején kezdődött felújítási 
munkák során a meglévő helyére új, 
vasbeton folyókákat fektettek le, ami 
a vizet a zárt vízelvezető rendszerbe 
továbbítja. Emellett a burkolatba eső 
műtárgyak fedlapjainak szintbe eme-
lése is megtörtént, a hónap végére 
pedig új aszfaltréteg került a Simonyi 
út 705 m hosszú szakaszára. A beru-
házás teljes kiadásának összege: 25 
395 949 Ft, amiből 12 697 975 Ft pá-
lyázaton nyert támogatás.
Az átadáson Juhász Zoltán pol-
gármester úr elmondta, hogy a 
városrehabilitációs program részeként 
– még ebben az évben – további út-
szakaszok kerülnek felújításra. „Az 
önkormányzat által erre a célra elkü-
lönített összegből (a Simonyi út után) 
elsőként a József Attila utcára kerül 
új aszfaltréteg. Ezt követően a Zrínyi 
M. utca (Posta u.), a Debreceni út ele-
je kap új burkolatot, de még ebben az 
évben – előreláthatólag ősszel – meg-
történik a Korányi utca és a Bátori út 
felújítása is.
Várhatóan május végére elkészül a 
Nagybalkányi út és a Kossuth utca 

teljes felújítása, a vízelvezető rend-
szer kiépítése, amely utak ugyan nem 
az önkormányzat, hanem a megyei 
közútkezelő fenntartásában vannak, 
azonban önkormányzatunk jelentős, 
saját forrásból mindkét útvonalon 
kiépítette a csapadékvíz elvezető 
rendszert. Tehát ezen a közel 1,5 km 
hosszú szakaszon megvalósuló re-
konstrukció a mi sikerünk is.
Emellett felújításra kerülnek a Már-
tírok útja egyes részei, a Széchenyi 
utca önkormányzati tulajdonban lévő 
szakasza, illetve a Budai Nagy Antal 
utca, melynek elején – a temető mel-
lett – egy ellipszis csomópont kerül 
kialakításra, amely a forgalom és a 

biztonságos közlekedés szempontjá-
ból is sokat segít majd az arra hala-
dóknak, amellett, hogy egy látványos 
és szép (út)építészeti megoldás szü-
letik ezzel Nagykállóban. 
Az útfelújításban részt vevő dolgozók 
mellett most köszönetet szeretnék 
mondani azoknak a nagykállói em-
bereknek, akik az elmúlt hetekben, 
hónapokban türelemmel vették, hogy 
a jelentős forgalmat bonyolító utakon 
forgalomlassítás, elterelés nehezítette 
a közlekedést. A jövőben tovább foly-
tatódnak a felújítási munkák, ezért a 
következőkben is kérném az emberek 
megértését és segítségét, hiszen az 
utak karbantartása közös ügyünk.

Elkészült

A Sántha Kálmán Mentális 
Egészségközpont és Szakkórház-
ban közel száz roma származású 
nagykállói adott vért a Vöröske-
reszt közreműködésével. 

Az országosan egyedülálló kezdemé-
nyezés Arató Miklósnétól, az Egész-
ségügyi Holding Zrt. tagkórházának 
ápolójától indult el, aki maga is ci-
gánynak vallja magát. Amint kollégánk 
is elmondta, a cigány emberek között 
sokan vannak, akik szeretnének részt 
vállalni a rászorulók megsegítésében. 
Ennyi roma egyszerre még nem vett 
részt véradáson, amelynek az egész-
ségügyi szűrés szempontjából is 
komoly jelentősége van. A véradás 
ugyanis alkalmat adott arra, hogy ki-
szűrjék azokat, akiknek orvosi keze-
lésre lenne szükségük. A közel száz 
jelentkező cigány ember közül 38-an 
adhattak vért; számos jelentkezőnek 
sajnos magas volt a koleszterin-, illet-
ve vércukorszintje. 
Köztudott, és statisztikák is bizonyít-
ják, hogy a romák egészségi állapota 
sokkal rosszabb, mint a társadalom 
nem cigány származású tagjainak. 
Közülük mégis csak kevesen keresik 
fel az orvosokat, hiszen a szegény-
ségből fakadóan az egészségük a leg-
utolsó, amire figyelmet fordítanak. 

Arató Miklósné szerint, ha van olyan 
felelős ember, aki összefogja a roma 
kisebbség tagjait, az együttműködés 
eredményeképp a cigányok meg tud-
ják cáfolni a róluk alkotott negatív 
sztereotípiákat.

Vitkai Éva

Vérüket adták

FELHÍVÁS!

Nagykálló Város Önkormányzata, a Református Egyházközség és a 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. adománygyűjtő akciót szervez 

az ár- és belvíz sújtotta területek károsultjai számára.

Várjuk azok segítségét, akik tartós élelmiszerrel, fertőtlenítőszerrel, 
valamint megunt, de jó minőségű ruhával szeretnék támogatni nehéz 

helyzetbe került embertársainkat.

Az adományokat minden hétköznap 8–16 óra között várjuk 

2010. június 4-éig

 a Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. irodájában 

(Nagykálló, Kossuth u. 8.).

Bővebb információ személyesen, vagy a 42/263-141-es telefonszámon.

Vízben mozgás? ÚSZÁS!
(Folytatás az 1. oldalról)

Kedves, határozott, felkészült úszás-
oktató vezetésével játékos formában 
barátkozhatnak a gyerekek a vízzel a 
tanmedencében. A foglalkozás alatt az 
óvó nénik, dajka nénik a gyermekek-
kel együtt a vízben lehetnek, együtt 
élik meg az első sikereket.

Magasság szerint szerveződik a cso-
port, és kezdődhet a lecke: bemelegítés 
pancsolással, búborékfújás víz alatt, a 
siklás technikája, majd beugrás… 
A gyerek alaptulajdonsága, hogy sze-
reti a vizet, szeret fürödni, pancsolni, 
ugrálni. Hihetetlen, de a húzódozó, 
nehezen barátkozó gyermekek is mo-

solyogva, bátran ugranak a medencé-
be, felszabadultan játszanak társaikkal, 
és büszkén mutatják tudományukat! A 
kellemes környezetben felejthetetlen ez 
az élmény. Az óvodában kipirult arcú, 
boldog gyermekek mondják: „Jót ját-
szottunk az uszodában! Jó volt úszni!”

Nagy Tamásné, intézményvezető

Május 10-én a Nagykállói Kállay 
Rudolf Szakiskola dolgozói, va-
lamint a Nagykállói Nőszövetség 
tagjai és a város érdeklődő lakói 
számára Professzor Dr. Bánki M. 
Csaba, a külföldön is ismert és 
elismert farmakológus, címzetes 
egyetemi docens, az MTA profesz-
szora, számos publikáció és könyv 
szerzője látogatott el hozzánk, 
ahogy Ő fogalmazott: „Végre 
ismét haza!” 

Egy, a napjainkban nagyon is aktuális 
témáról, a depresszióról és a szoron-
gásról tartott rendkívül érdekfeszítő 

és változatos előadást. A leginkább 
kötetlen beszélgetéshez hasonlítható 
prezentáció oldott légkörben, végig a 
hallgatóság intenzív figyelme mellett 
zajlott.
A depresszióról és a szorongásról meg-
lehetősen árnyalt kép él az emberek-
ben, hiszen mindkét „állapot” sajátos 
velejárója életünknek és - ahogy Dr. 
Bánki M. Csaba fogalmazott -, senki 
sincs biztonságban tőle, akár az em-
beri élet nemkívánatos kísérőjeként is 
tekinthetünk rá, már a civilizáció előtti 
koroktól kezdve. 
Bánki M. Csaba több téves beideg-
ződést oszlatott el, végigvezetve a 

depresszió és a szorongás valamint 
a kezelésük történetét a kezdetektől 
napjainkig, folyamatosan bevonva a 
közönséget. A hallgatóság hálás volt a 
közvetlen, humoros hangnemért és az 
érdekes gondolatokért; hatalmas taps-
sal értékelte az eszmefuttatást.
A mintegy órányi előadás számtalan 
kérdésre adott választ, tévhiteket osz-
latott el, de egyben számos kérdést 
is felvetett a figyelmes nézőben: Az 
agyunk irányít minket vagy mi irányít-
juk az agyunkat? Lehetséges-e meg-
előzni a depressziót, szorongást? Hova 
jutunk mondjuk 100 év múlva?
Ferencziné Kerezsi Eleonóra, a 

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 
igazgatónője a professzor szavai után 
reményét fejezte ki, miszerint hama-
rosan ismét köreinkben köszönthetjük 
Bánki M. Csabát és akkor talán a fenti 
kérdésekre is válaszokat kaphatunk.
Az előadás megtartását az Új Magyar-
ország Fejlesztési terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Give 
a chance!” – „Adj esélyt!” pályázati 
program megvalósításában való rész-
vétel tette lehetővé - köszönet érte! 

Dávida János, tanár
Nagykállói Kállay Rudolf Szakis-

kola

Kell-e félnünk a depressziótól?

Prof. Dr. Bánki M. Csaba
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Felnőtteknek:
Szakirodalom
Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek / 
Ferge Zs. 
Szó-beszéd : a társalgás művészete / Pease, 
A. 
A vezetés 100 szabálya: [mert a munkatár-
sakat irányítani kell] / Templar, R.
Mauritius : útikalauz / Maurel, M. 
A mese morfológiája / Propp, V. J. 
Történelem érettségi témavázlatok I.,II. / 
Mátyus Gy., B. 
Húsvét-sziget: mítosz és történelem / Di 
Martino, G. 
A sámán nyaklánca: indián kultúrák / Bog-
lár L. 
A kék bolygó: bevezetés az ökológiába / 
Reichholf, J. 
Seherezádé rejtélye: bámulatos klasszikus 
és modern fejtörők / Smullyan, R. M.
Magyarország Dvd 

Szépirodalom
Anyának lenni: magyar írók novellái 
Egyszervolt szerelem / Csákvári Zs. 
Emma lánya / Fábián J. 
Korintoszi szerelem / Tormay C. 
Hannahanna méhei / Lőrincz L. L. 
Az utolsó dal / Sparks, N. 
Hitek és remények / Trollope, A. 
Egy lányról / Barber, L.
Az éjszaka kapui / Riebe, B. 
Enyéim legyetek!: a magyar irodalom leg-
szebb keresztény szellemiségű novellái 

Gyerekeknek:
Szakirodalom
Több mint játék: szabadtéri játékok gyere-
keknek és fi ataloknak / Lohász C. szerk. 
Rajz- és festőiskola gyerekeknek / Landa, 
N. 
Gyermekek kisenciklopédiája: 365 fontos 
esemény, adat és érdekesség / Davies, G. 
Hány éves a kapitány?: [példatár alsósok-
nak] / Róka S. 
Tűzoltók (Mi micsoda junior) / Marti, T. 
Lovak (100 állomás - 100 kaland) / De la 
Bedoyere, C. 
Gladiátorok (100 állomás - 100 kaland) / 
Matthews, R. 
Hogyan működik Dvd

Szépirodalom
A nagy kerítő (Hannah Montana) / King, 
M. C. 
East High a király! (High school musical) 
/ Hapka, C. 
Tüskés néni kalandjai / Potter, B. 
Nap jön: muzsikáló költészet / Döbrentey I. 
Aranysityak: friss gyerekversek 
Harisnyás Pippi a Déltengeren / Lindgren, 
A.  
Lassie nagy kalandja Dvd
Némo kapitány rajzfi lm Dvd
Röffencs malac meséje Dvd
Madármesék Dvd
Mesél az erdő Dvd

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár májusi könyvajánlója

A felnőttkönyvtárban selejtezett szépirodalmi könyvekből lehet válogatni 50 Ft/db áron. 
(Többnyire 1960-as kiadásúak)

A Nagykállói Nőszövetség és a Nagykállói Beteg 
Gyermekekért Alapítvány gyermeknap alkalmából
2010. június 5-én (szombaton)

CSALÁDI NAPOT szervez
Helye: Nagykálló - Harangod

gyülekező: 10.00 órakor
Program: játékos vetélkedők, kemencézés, sport programok, 

karaoke, lovaglás, sárkányeregetés, ebéd
Részvételi szándékukat 2010. május 31-éig az alábbi telefon-

számokon jelezzék: 
Juhász János: 06-30/306-7391 és

Baloghné Juhász Adrienn: 06-30/457-3045

Meghívó

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Szervezete 
Csecsemő- és Kisdedgondozó ver-
senyt rendezett a megye általános és 
középiskolai csapatainak. 
A középiskolai kategóriában részt 
vett a Nagykállói Középiskola Bu-
dai Nagy Antal Szakközépiskola In-
tézményegység 10.a osztályából 6 
tanuló.
2010. április 17-én Nagyhalászban 
megrendezett területi versenyen 1 
pont különbséggel az első és máso-
dik helyezést szerezték meg. 
I. helyezés: Domokos Bettina
                   Bukta Renáta
                   Nyíri Ivett

II. helyezés: Péter Krisztina
                     Bodolai Alexandra
                     Antal Péter

A győztes csapat április 28-án 
megrendezett megyei versenyen 
Vásárosnaményban is első lett. Mind 
a két alkalommal a szakmai zsűri 
nagy dicsérettel értékelte tudásukat, 
ügyességüket és a csapatmunkát. Ők 
képviselik megyénket a június 4-én 
megrendezésre kerülő országos ver-
senyen Miskolcon. 
Gratulálok! Eredményes felkészülést 
és sikeres részvételt kívánok!

Fehér Jánosné, védőnő 

Ismét jól szerepeltek a Budaisok

Fehér Jánosné már az országos versenyre készíti fel a lányokat

A Korányi Alapítvány felajánlá-
sából felújíthatják a Korányi Fri-
gyes Emlékházat Nagykállóban. 
Emellett a világhírű orvostudós 
oldalági leszármazottjának, a szin-
tén orvos Andrásnak az emlék-
tárgyai is rövidesen városunkba 
kerülhetnek.

Május elején Nagykállóba látogatott 
Dr. Korányi László professzor (bel-
gyógyász, humán genetikus), a Ko-
rányi Emlékház vezetője, Harsányi 
Gézáné meghívására. A világhírű 
orvosprofesszor leszármazottja nem 
elsőször járt városunkban, ahol, mint 
mondta: kézben tartott, szépen ápolt 
hagyatékot talált.
– Az önök városában valóban Ko-
rányi kultuszról beszélhetünk, mi-
közben azt kell mondanom, hogy a 
magyar orvoslás nagyjai közé tartozó 
őseim – Frigyes, és fi a Sándor – már 
kezdenek „kikopni” a köztudatból. 
Én úgy érzem, nagyon fontos feladat 
az, amit felvállaltak Nagykállóban.
Korányi László, Korányi Frigyes 
nagybátyjának, Viktornak a leszár-
mazottja, a Korányi Alapítvány 
kurátora és a hátrahagyott családi 
örökség gondozója. A Nyíregyházán 
született családtag, Korányi András 
európai hírű orvosprofesszor, először 
Budapesten, később Szegeden, majd 
ismét a fővárosban lett osztályvezető 
főorvos, s mivel nem volt gyermeke, 
ezért az alapítványt tette meg általá-

nos örökösévé. Korányi László – a 
még élő – özveggyel úgy döntött, 
hogy egy Korányi András emlék-
szobát alakítanak ki, melyben helyet 
kapnának az orvostudós egykori re-
likviái. A közelmúltban, az özvegy 
halála után a fővárosi megüresedett 
ház eladásáról döntöttek, illetve ar-
ról, hogy a kapott pénzt felajánlják a 
nagykállói Emlékház felújítására. 
– Ez az összeg kb. 10 millió forint 
nagyságrendű lenne, remélem, hogy 
ebből majd „értelmes dolgokat lehet 
csinálni”, az épületnek ugyanis fel kel-
lene újítani a teljes szerkezetét, ami a 
tartószerkezet megerősítéséből, a nyí-
lászárók és a tetőhéjazat cseréjéből áll-

na, hogy csak a legfontosabbakat említ-
sem – mondta a professzor. – Emellett 
Korányi András egykori szobájában 
lévő igen értékes tárgyak kerülhetnek 
Nagykállóba, mint például az íróaszta-
la, a széke, illetve egyéb használati tár-
gyai, melyek közül Harsányi Gézáné 
kiválasztja azokat, amelyek befogadá-
sára, elhelyezésére alkalmasnak találja 
a nagykállói Emlékházat.
Így muzeális értékeink tovább gya-
rapodhatnak. A tervek szerint a fel-
újítási munkák során az 1800 körül 
már meglévő épület visszanyeri régi, 
szép homlokzatát, és ősszel a Korá-
nyi András szobával bővülve várja 
majd újra látogatóit.

Korányi relikviák Nagykállóban

Dr. Korányi László az Emlékházban

Miss biztonság
Egy szépségverseny, ahol nem 
volt szükség különleges biztonsági 
intézkedésekre, ahol mindenki a 
legnagyobb biztonságban érezhet-
te magát, hiszen maguk az indulók 
(lányok, asszonyok) voltak a 
személy- és vagyonőrök. 

A múlt hétvégén rendezték az I. Miss 
Security szépségversenyt Győrben, 
ahol egy nagykállói hölgy is a szép-
ségverseny győztesének udvarhölgyei 
közé került.
A Személy-, Vagyonvédelmi és Ma-
gánnyomozói Szakmai Kamara idén 
első alkalommal hirdette meg a miss 
biztonság versenyt Győrben, ahol a 
kamara legszebb hölgytagjának meg-
választása mellett cél volt az is, hogy 
a gyengébbik nem szerepét bemutas-
sák a biztonságvédelmi szakmában, 
illetve a személy- és vagyonőri hiva-
tást ily’ módon is népszerűsítsék. 
Az országos megmérettetésre több 
százan jelentkeztek, a legszebb 19 
hölgyet a leadott szavazatokkal lehe-
tett kiválasztani. Az így továbbjutott 
versenyzők május második hétvégéjén 
mutatkozhattak be a lelkes közönség, 
a családtagok és a biztonsági szakma 
férfi tagjai előtt. Az első helyezett egy 
Békés megyei személy- és vagyonőr 
lett, akinek egyik udvarhölgyévé a 
nagykállói Nagy Máriát választották.
Marcsi a kereskedelem és vendéglá-
tóiparban eltöltött 13 év után váltott 
szakmát, és másfél éve dolgozik sze-
mély- és vagyonőrként egy nemzetkö-
zi vállalat nyíregyházi kirendeltségén. 
A versenyre a kollégái unszolására 
jelentkezett. 
Mi vonzott ebben a szakmában?
Igazán magam sem tudom, miért dön-
töttem így, talán egy „belső hang” ha-
tására mertem változtatni, ami igaz is, 
mert teljes fordulatot vett az életem. 
Maga a szakma sokrétű és mindegyik 
tevékenységnek megvan a maga szép-
sége és árnyoldala, amit igazán nem is 
lehet megfogalmazni.

Vonzottak a fegyverek, vagy kere-
sed a veszélyes helyzeteket?
- Csak egy kívülálló számára tűnik ve-
szélyesnek ez a foglalkozás, szerintem 
semmivel nem kockázatosabb, inkább 
úgy mondanám: nagyobb felelősség-
gel járó hivatás ez. 
Ez evidens, de egy virágkötő vagy 
varrónő munkája jóval kevesebb ve-
széllyel jár.
– Ez így van. Sok ember azt gondolja, 
hogy a biztonsági őrök kigyúrt, vere-
kedős emberek. Ez tévhit, nem erről 
szól a munka. Minden esetben próbál-
juk józan ésszel, fi zikai ráhatás nélkül 
megoldani a konfl iktusos helyzeteket. 

Mikor az emberek meglátják, hogy 
a biztonsági szolgálat embere törté-
netesen hölgy, mit szólnak hozzá?
– Azt veszem észre, hogy velem (ve-
lünk) szemben nagyobb a bizalom, 
közvetlenebbek az emberek, inkább 
mernek kérdezni, mint férfi  kollégá-
imtól.
Szükség volt már testi erő alkalma-
zására egy konfl iktushelyzet megol-
dásakor?
– Inkább azt mondanám, hogy határo-
zott fellépésre volt szükség, mivel nem 
csak recepciósként dolgozom, hanem 
focimeccseken is szolgálatot teljesí-
tek. A „legemlékezetesebb” esemény 
is ehhez kapcsolódik, mégpedig egy 
Nyíregyházán játszott meccshez… Ott 
történt egy kisebb atrocitás, ahol gyor-
san kellett dönteni és a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően cselekedni. 
(Marcsi elárulta, hogy heti két alka-
lommal önvédelmi és taktikai sporttal 
tartja formában magát.)
Meddig szeretnéd ezt a munkát vé-
gezni?
– Ameddig csak tudom. Terveim kö-
zött szerepel, hogy nemzetközi testőr-
vizsgát tegyek, majd pedig főiskolára 
szeretnék iratkozni, de a jövőben is 
mindenképp ezen a területen kívánok 
dolgozni, s amit a szakmában el lehet 
érni, azt a magaménak tudni.
Mit tudhatunk a civil életedről?
– Boldog édesanya vagyok, egy 7 éves 
kislány anyukája.
Párkapcsolatban hogy „viseli” ezt 
a munkát az erősebbik nem képvi-
selője?
– Nehezen viselik, hogy több férfi  tár-
saságában töltjük a munkaidőnket. 
A munkahelyi és a családi élet ennél 
a munkánál is abszolút elválik. Mert 
lehet, hogy a munkaidő alatt felvesz-
szük a kicsit „keményebb arcunkat”, 
a határozottabb stílusunkat, de mi-
kor hazamegyünk, mi is ugyanolyan 
családanyák vagyunk, mint mások. 
Mosunk, főzünk, takarítunk, gyereket 
nevelünk.

Marcsi a kifutón
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Origami
Hajnalban sorokat vetek papírra, kiteszem 
a kerítés elé a kukát, benne az összegyűrt 
levelek origamija, a műanyagfl akonok-
ból épített rakéták. Mint a szeméttartály 
helyén, a nyirkos, sebhelyes talajon riad-
tan futkározó rovarok, visszakívánom az 
édes teher fedezékét. Hiányzol, mint az 
eldobott, roncsolt pléhdoboznak a pezsgő, 
édes kóla. Szavaim nem elédhintett rózsa-
szirmok, csak elszórt csikkek egy sehová 
sem vezető út repedéseiben. Láttam ma 
egy lányt, fantomkép volt, amit a valóság 
rajzolt rólad emlékeim alapján. Majdnem 
letartóztatott; olyan volt, mint mikor a kép-
lékeny üveg kihűl és borospalackká vagy 
képernyővé szilárdul. Aztán szétrobbant, 
mint a tusfürdős fl akon szappanbuboréka, 
mint fundamentalista álmok öngyilkos me-
rényleteikor a valóság kirakatai. De az én 
hitem ma is megingott, éretlen suhanc va-
gyok csak, akinek jó móka éjjel összetörni 
az aszfalton az üveget, aminek tartalmától 
lerészegedett. A palackban hajómakett: az 
egyetlen jármű, amely elvihet hozzád.

Iskolánkban az elmúlt hónapokban 
„Bűnmegelőzés” címmel rendhagyó 
órákat tartottak különböző évfolyamokon 
az Igazságügyi Hivatal és a Rendőrség 
szakemberei. 

Dr. Illés László a Nyíregyháza Rendőrka-
pitányság vezető-helyettese a 11. és 12. év-
folyam bádogos-kőműves szakmát tanuló 
fi ataljainak tartott tájékoztatást a rendőri 
kényszerintézkedésekről, azok jogszabályi 
hátteréről, valamint a Bűntető Törvénykönyv 
e korosztályt érintő rendelkezéseinek érvé-
nyesüléséről, különösen az egyes bűncselek-
mények tényállási elemeiről, megvalósulási 
feltételeiről. 
Gurbán Csaba, a Nyíregyháza Rendőrka-
pitányság bűnmegelőzési előadója a DADA 
program keretében több osztályban a kábí-
tószerekkel kapcsolatban tartott részletes 
ismertetőt, bemutatva az egyes drogfajtákat, 
azok használatának veszélyeit az egyénre, a 
személyiségre és a társadalmi kapcsolatokra 
is káros hatásait.
Nagy Viktor, a Nagykálló Rendőrőrs pa-
rancsnoka a 9. N/P osztálynak a nemi erkölcs 

elleni cselekményekről, különösen a pros-
titúcióról és a hozzá kapcsolódó járulékos 
problémákról szólt, kiemelve a prostituálttá 
válás kezdeti könnyelműségeit és későbbi 
csapdáit. 
Iklódi Imréné, a Pártfogói Felügyelet szak-
embere a pártfogók munkájáról, a rajtuk ke-
resztül igénybe vehető szolgáltatásokról be-
szélt a 9. évfolyam tanulóinak, hangsúlyozva 
a látókörükbe kerülő fi ataloktól megkövete-
lendő magatartási, kapcsolattartási szabályo-
kat és azok megsértésének következményeit.
A diákok fi gyelmesen hallgatták az újszerű, a 
problémákat gyakorlati oldalról megközelítő 
előadásokat. Érdeklődésüket támasztotta alá 
az a tény is, hogy több, a hallott témák kap-
csán felmerülő kérdést is megfogalmaztak a 
tanulók.

A következő tanévben is tervezzük egyéb, 
hasonló területen dolgozó szakemberek be-
vonását, a korosztályt érintő aktuális, életsze-
rű problémák bemutatásába, megvitatásába, 
újabb előadások megtartására.

Illés Barbara
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

2010. április 16. és 18. között tartották Nyír-
egyházán a Jedlik Ányos országos matema-
tikaverseny döntőjét, ahol a 4. osztályosok 
közül Felföldi Áron II., Simon Réka III. he-
lyezést ért el.
Szívből gratulálok a gyerekeknek, hiszen na-
gyon sokat dolgoztak a szép eredményért.
Köszönöm a szülők és az iskolavezetés tá-
mogatását.

Jánosi Lászlóné

Bűnmegelőzési előadások a Kállayban

Gurbán Csaba előadása

Egy nyolcadik osztályos diáklány Mussó Erika jó 
pár hónappal ezelőtt úgy döntött: regényt ír, s ha 
talál kiadót, akkor könyv formájában az írás meg 
is fog jelenni. Amit sokan csak álmodozásnak, 
afféle gyermekkori hóbortnak gondoltak, immár 
valósággá vált.
Április 15-én a Gyermekkönyvtárban megismer-
hettük Erikát és a Tinivakáció című könyvét.
A harmadikosok versekkel köszöntötték és a be-

mutatkozása után kérdezhettünk, beszélgethet-
tünk vele. Megtanulhattuk tőle, hogy a kitartás, az 
elhatározás meghozza gyümölcsét. Érdemes célo-
kat magunk elé tűzni, amiért kitartóan teszünk is.
A könyvbemutató végén az ifjú szerző dedikál-
ta első regényét. Köszönjük a gyermekkönyvtár 
dolgozóinak, hogy elhívták őt hozzánk.

Négyesi Nikoletta, Koroknai Norina 
3. osztályos tanulók

Tini regény a könyvtárban

Május 28. – Nagykállói Kis Csillag (tehetségkutató verseny)
Június 1. 17 óra – Tanoda megnyitó
Június 4. 17 óra – Pedagógusnap
                               Szilágyi István díj átadása
Június 5. – Családi nap Nagykálló-Harangodon

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TOVÁBBI AJÁNLATA:
Hétfőn: 14.00 – 17.00 óráig az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület összejövetele
Szerdán: 17.00 – 19.00 óráig Kézimunka kör 
Szerdán: 18.00 – 20.00 óráig a Meditációs Klub 
Csütörtökön: 17.00 – 18.30 óráig a Csipkeverő kör foglalkozásai
Pénteken: 17.00 – 20.00 óráig Kállai Kettős Néptáncegyüttes próbája

KITEKINTŐ - kulturális kínáló

Nagykállói siker az országos matematikaversenyen

Elballagtak
Mint az ország számos oktatási intézményében, Nagykállóban is április 30-án tartották a ballagást. Városunkban a Nagykállói Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium 8 osztályában 187 tanuló búcsúzott az intézménytől, tanároktól és diáktársaktól, a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskolában 
pedig – 5 szakmacsoportban – 57 tanuló. A ballagókat örökre összeköti az együtt eltöltött idő, az éveket nem lehet kitörölni, nyomot hagy minden-

kiben. 
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A Ratkó József Városi Könyvtár 
az ÜNNEPI KÖNYVHÉT 

alkalmából olvasótalálkozóval egybekötött könyvbemutatót tart.
Vendég: Kurucz Gyula író, szerkesztő

Közreműködik: Gerliczki András
Időpont: 2010. június 4. (péntek) 14.30.

Helyszín: A városi könyvtár felnőtt részlege 
Kossuth u. 8.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TÖRPE AZ ÓRIÁSOK KÖZÖTT
A Ratkó József Városi Könyvtár
Gyermekkönyvhónap alkalmából 

2010. június 1-jén (kedd) 14.00 órára
TAVASZVÁRÓ

zenés-verses beszélgetést és könyvbemutatót szervez!
Vendég: Budaházi István író, költő

Közreműködik: Vannai László népzenész, zenetanár
Helyszín: Ratkó József Városi Könyvtár Gyermek- és iskolai 

fi ókkönyvtára

Hagyományosnak számít, hogy a nagykállói városi standon úszó-
tanfolyamot szerveznek a nyári szünidőben. 
Kezdőknek, haladóknak, felnőtteknek

2010. június 21-étől- július 2-áig
          július 5-étől – július 16-áig
          július 19-étől – július 30-áig

Érdeklődni: Papp László testnevelő tanárnál
06-30/307-3587

Úszásoktatás

Fotó: Gazdag Tibor
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KISGÉPKÖLCSÖNZŐ ÉS SZERVIZRVIZ

FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉS

- STÍLFŰRÉSZ
- KÖRFŰRÉSZ
- FÚRÓGÉP
- ÜTVEFÚRÓ
- BONTÓKALAPÁCS
- BETONKEVERŐ
- AGREGÁTOR

- KIS- ÉS NAGY FLEX
- LAPVIBRÁTOR
- LEMEZOLLÓ
- SZALAGCSISZOLÓ
- SZŐNYEG- ÉS 
   KÁRPITTISZTÍTÓ
- KOMPRESSZOR stb.

C t .  G e m z s i  R u d o l f 
Nagykálló, Kossuth út 62/a Telefon: 06-20/9-67-55-67

- VILLAMOS GÉPEK TEKERCSELÉSE, JAVÍTÁSA
- AUTÓMENTÉS
- UTÁNFUTÓ-TRAILER KÖLCSÖNZÉS

BENZINES FŰNYÍRÓK – KERTI GÉPEK – 
KAPAGÉPEK – FŰRÉSZGÉPEK

- BENZINMOTOROS GYEPLAZÍTÓ ÉS SZELLŐZTETŐ 

nagykallo.hu

Nagykállói életképek
Ahogy a körülmények adták

1934-ben kerültünk Nagykállóba, és 
vettük meg azt a tanyát a Fehértai 
út mellett, amit ma már Haklik ta-
nyának neveznek. Innen jártam be, 
7 km-re, az iskolába, gyalog. Volt 
olyan tél, hogy 2-3 méteres hófúvás 
volt az úton keresztbe. Ha hazamen-
tünk az iskolából, volt elfoglaltság, 

libát kihaj-
tani, vigyáz-
ni rá, meg 
k r o m p é t 
főzni a disz-
nónak. 
Apám nagy 
v a l l á s o s 
ember volt. 
Va s á r n a p 
nem dolgo-
zott, ment 
szegény a 
templomba. 
Az ünnepe-

ket megtartottuk, mentünk gyónni, 
böjtkor nem ehettünk zsírosat. Né-
gyen voltunk testvérek, mind fiúk 
és már csak én élek, a legkisebb. A 
háborúban fogságba estek, egy ame-
rikai, kettő orosz fogságba. Hála 
Istennek túlélték és haza jöttek. 
Akik orosz fogságban voltak, hogy 
is mondjam, kommunisták lettek. 
Apám azt mondta nekik: Ide figyel-
jetek, itt nekem ne csináljátok ezt a 
kommunizmust. El is kerültek ott-
honról, Pista viszont itthon maradt, 
ide nősült, itt van a családja. 
A mezőgazdaságban termeltünk mi 
mindent a világon, kérem szépen. 
Birkánk volt, disznónk, szarvas-
marhánk, baromfink. Dolgoztunk, 
meg dolgoztattunk. Amikor aztán 
bejött a háború, először a katonaság-
nak be kellett szolgáltatni a lovat, a 
szekeret, a szerszámot. Mikor bejött  
az orosz, fegyvert kerestek, meg a 
németeket, ami kelletett nekik, oda 
kellett adni. Volt apámnak 170 bir-
kája, elvitték. Aztán jött a német, 
vitte a hízót. Ha én nem viszem, 

elviszi az orosz, mondták. A háború 
után egy pár évig még viszonylag jó 
volt. De aztán beadás lett. Mindent 
be kellett adni a világon, tojást, hí-
zót, tyúkot, marhát. Meg volt szab-
va, mennyi vetőmag és fejadag ma-
rad neked. Jegyre adták a kenyeret, 
megadták a fejadagot, de hát nem 
volt az elég. Mi mindent kitaláltak 
az emberek, nem voltak szívbajo-
sok. Mi is Borsi Jóskával a konyhá-
ban raktunk tüzet, ott perzseltük a 
disznót. A Rákosi-rendszerben nem 
lehetett gatyázni, mert rögtön vitték 
az embert. Nekünk az volt a szeren-
csénk, hogy csak 23 holdunk volt, 
mert 25-től számítottak kuláknak. 
Kádár idejében a tsz-szervezéskor 
egy hétig minden nap jöttek agitál-
ni. Anyám elutazott Nyíregyházára, 
csak hogy ne tudjon aláírni. Akik a 
tsz-ben voltak, orroltak ránk, mert 
ugye nem mindegy, hogy egységet 
adnak, vagy az ember a maga gaz-
dája. 1949-ben nősültem, 24 évesen. 
Borsi Jóska egyik lányát vettem el 
a négy közül. Amilyen virágot sza-
kíttok, olyat szagoltok – mondta 
apám. Kettéosztotta a földet, és a 
testvéremmel beköltöztek Kállóba. 
Kettesbe maradtunk a feleségem-
mel. Se villany, se teremtett lélek 
a környéken. Ha olyan dolog volt, 
hogy 2-3 ember kellett hozzá, nem 
volt csak egy ember. Azt meg kellett 
csinálni, nem volt mese. Küzdelmes 
élet volt. Születtek a gyerekek, ikrek 
lettek. A pulyákat aztán alig tudtuk 
betuszkolni, hogy felvegyék ipari 
tanulónak. Különbséget csináltak 
az emberek között. Osztályidegenek 
voltunk. Ilyen dolgok voltak, a csu-
da verje meg. 
1957-ben vettük ezt a telket a Szé-
chenyi utcán. Hány évig kellett gyűj-
teni, amíg a ház felépült, ajtó, ablak 
került rá! Én kint maradtam a tanyán 
a jószággal, a család meg bent lakott. 
Ekkor még nem voltak gépek, csak 
lóval húzattuk. Aztán már jobb lett. 

A tsz-ek selejteztek és eladogattak 
gépeket, szerszámokat. Először vet-
tünk egy 28-as traktort, igaz, hogy 
ócskát, de már nem kellett az eke 
után menni. Aztán pótkocsit meg 
még kombájnt is. Boldogultunk. 
Építkeztünk. Nem kértünk kölcsön 
senkitől sem, nem vettünk fel hitelt. 
Ameddig a lepedő ért, addig taka-
róztunk. 
Milyen örömök voltak az életem-
ben? Sokkal nem tudok dicseked-
ni. Mikor legény voltam, jártunk 
Kállóba a bálba. Amíg én a tanyáról 
gyalog bejöttem 7 km. Éccaka men-
ni hazafelé abban a setétben megint 
7 km. Mindig megfogadtam, nem 
megyek többé. De amikor eljött a 
szombat meg vasárnap, ajaj, nem le-
hetett megkötni. Haverok is voltak, 
Vadócz Lajos, Kiss Laci, meg Isten 
tudja hányan. Imre Jani, a Somo-
gyiak, nagy gazdafiak voltak. Ösz-
szetartott ez a paraszti társadalom, 
jómagam is beléptem a Kisgazda 
Pártba. Olvasni viszont nagyon sze-
rettem. Éjszakákat olvastam át lám-
pa mellett kint a tanyán. Könyvtárba 
is jártam, amikor még Borsi Icuka 
volt ott. Régen az emberek is másak 
voltak. Ez a kommunizmus megfer-
tőzte a világot, az emberekből kiölte 
a szeretetet és az összetartozást. Azt 
tanították az iskolában, hogy nincs 
Isten, és már semmibe se hisznek. 
Még gazdálkodok, mint zsidó az 
üres üzletben. Van itthon egy pár vá-
lasztási malac, el kéne adni, holnap 
megyek a vásárba szétnézni, hogy 
megy az ára. A feleségem meghalt 
15 éve, ebbe a rákba, ilyen csapás 
érte, az Isten nyugosztalja szegényt. 
A gyerekek el-eljönnek, Margitka, 
Zolinak a felesége szokott hozni 
ebédet, takarít meg mos rám. Nem 
panaszkodom, tudtam boldogulni, 
ahogy a körülmények adták. A másé 
nem kellett soha. Tisztességesen él-
tem mindig, kérem szépen.

Lejegyezte: Orosz János

Haklik János

Haklik János mesél

Olvasói levél

Tisztelt Olvasók!

segítségüket szeretném kérni 
családtagjaim felkutatásában.
Édesanyámnak volt egy fiú 
testvére, aki gyerekkorunkban 
(1950-es években) Nagykállóban 
lakott, s közöttük a távolság miatt 
megszakadt a kapcsolat. Édes-
anyám évekkel ezelőtt meghalt, 
lehet, hogy már a testvére sincs 
életben. 
Édesanyám Hajdu Pálné, szüle-
tett Reisinger Mária Bonyhádon 
nőtt fel nevelőszülőknél. Test-
vérét Reisinger Jánosnak vagy 
Reizinger Jánosnak hívták (mivel 
a nevüket nem jól jegyezték be) 
árvaházban élt. János feleségét, 
ha jól emlékszem, Erzsébetnek 
hívták. Volt 3 lányuk – akiknek 
a nevére egyáltalán nem emlék-
szem –, velük szeretném felvenni 
a kapcsolatot, akik közel velem 
egykorúak lehetnek, vagy ná-
lam valamivel fiatalabbak. Én 
Szekeresné Hajdu Mária vagyok, 
60 éves leszek.
Aki bármilyen információt tud 
rokonaimról, kérem, jelezze a 
Nagykállói Hírmondó szerkesz-
tőségében (Kossuth u. 8. sz.) vagy 
telefonon: 42/263-141)
Segítségüket előre is köszönöm.

szekeresné Hajdu Mária
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II. AMATŐR DUATLON VERSENY NAGYKÁLLÓ
VÉGEREDMÉNY

I. korcsoport (2000 után)
Fiúk

I. Lajos Soma (Hajdúböszörmény)
II. Barcsay Dávid (Csenger)
III. –

Lányok:
I. Szabó Judit (Hajdúböszörmény)
II. Fegyveres Vanda (Hajdúböszörmény)

III. Adorján Zsanett (Csenger)
II. korcsoport (1997-1999)

Fiúk:
I. Ecsedi Gábor (Csenger)
II. Adorján Márk (Csenger)
III. Orbán Ákos (Hajdúböszörmény)

Lányok:
I. Szabó Kitti (Csenger)

II. Varga Krisztina (Hajdúböszörmény)
III. Molnár Sára (Hajdúböszörmény)

III. korcsoport (1995-1996)
Fiúk:

I. Székely Gergő (Csenger)
II. Páskuly Gergő (Csenger)
III. Nagy Gyula (Hajdúböszörmény)

Lányok:
I. Gaál Izabella (Csenger)
II. Erdős Annamária (Hajdúböszörmény)
III. Pesti Enikő (Csenger)

IV. korcsoport (1991-1994)
I. Gaál Viktor (Csenger)
II. Szepesi Tamás (Hajdúböszörmény)

V. korcsoport (1969-1990)
I. Nagy András (Debrecen)
II. Balogh Tibor (Kengyel)
III. Kemecsei József (Nagykálló)

VI. korcsoport (1968 előtt)
I. Nagy Béla (Nagykálló)
II. Tátrai József (Nagykálló)

A IV., V. és VI. korcsoportban nem volt női neve-
ző!

FOCI:
2010. június 6. (vasárnap) 17.00: Nagykálló VSE – Ófehértó SE
2010. június 20. (vasárnap) 17.00: Nagykálló VSE – Máriapócsi LSC

KOSÁRLABDA:
2010. május 29. (szombat) 16.00: Nagykállói KE-Pápa Damla KC

KÉZILABDA: VÉGE A BAJNOKSÁGNAK

RANGADÓ

Véget ért a nagykállói serdülő 
(U16) bajnokság, ahol csapatunk 
az első helyen végzett. 

A gyerekek kitartó munkájának 
Budaházi László  és  Kaszab István 
edzők felkészítésének köszönhetően 
a fiúk nagy gólaránnyal nyerték meg 
a mérkőzéseket. Ezzel az eredménnyel 
elsőként bejutottak a megyei rájátszás-
ba, ahol reméljük, legalább ugyanilyen 
sikeresen fognak szerepelni. (10–12 
csapat között)
 A Nagykálló–Kék meccsen született 
meg a 100. gól, melyet Oláh Tamás 
rúgta, gratulálunk neki és csapattársa-
inak, akik nélkül ez nem valósulhatott 
volna meg.
Ezúton szeretnénk megköszönni a fiúk 
fegyelmezett játékát, az edző kitartó 

munkáját, az Nagykálló Önkormány-
zata és a személy szerint  Juhász Zol-
tán polgármester úr , valamint a szülők 
támogatását, akik időt és pénzt áldozva 

vitték a fiukat idegenbeli meccsekre. 
Reméljük, a továbbiakban is számítha-
tunk a segítségükre. Az U16 mellett az 
U13 és a ifi csapatunk is az élmezőny-
ben szerepel a bajnokságban. A gyere-
kek nagy-nagy örömére az idény egy 
kis közös összejövetellel zárult, mely-
nek szervezéséért külön köszönet Oláh 
Istvánnak, Nagy Gábornak, Mikó Ist-
vánnak és a többi szülőnek. A közösen 
elfogyasztott finomságok után a csapat 
újra felelevenítette a legszebb, legiz-
galmasabb pillanatokat. Szeretnénk a 
továbbiakban is minden jót, kitartást és 
sok győztes meccset kívánni nekik.

Tisztelettel Oláh István, szülő

Jól szerepelt a nagykállói utánpótlás

A jó szereplés után megérdemelték

Álló sor: Id. Rubóczki János, Nagy Richárd, Palaticz Krisztián, Rubóczki János
Kaszab István, Bíró Ádám, Csáki Csaba, Orbán Ferenc, Oláh István, Hamza 
László; guggolnak: Diósi Ádám, Stefán Ádám , Hamza Tamás, Mikó István, Oláh 
Tamás; akik a képről hiányoznak: Patacsi Péter, Kiss Zoltán, Borsi Dávid, Far-
kas Lajos
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Borsi Bertalanné
Belszegi Sándor Károly
Szabó Antal Gábor
Vadász Gáborné
Elek Jánosné
Halász István

ELHUNYTAK – 2010. május

Nagykálló belvárosában a 
Petőfi  utcán polgári típusú, vál-
lalkozásra alkalmas családi ház 
parkosított kerttel ELADÓ. Ár: 
7,5 M Ft. Telefon: 06-70/322-
7974
Csendes helyen összkomfortos 
10x10-es ház ELADÓ. Telefon: 
06-30/398-4446
Nagykálló Bátori úton, stand 
és autóbusz-állomás közelé-
ben 720 m2 telken felújításra 
szoruló ház ELADÓ. Telefon: 
06-30/415-1830
Nagykálló, Bátori úton vállal-
kozásra is alkalmas családi ház, 
dupla garázzsal, játszótérrel, 
kondenzációs kazánnal ELADÓ.  
Irányár: 9,7 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykállóban 3 
szoba+nappalis, étkezős 
családi ház új (Lindab) tetővel, 
új gázkazánnal, pincével, ga-
rázzsal, pihenő kerttel ELADÓ. 
Irányár: 11,5 M Ft. Telefon: 
42/263-330
Nagykállóban a Korányi Fri-
gyes Gimnázium közelében 2 
szobás, fürdőszobás, kettős fű-
tésrendszerű, régi típusú, kertes 
családi ház ELADÓ.  Telefon: 
42/264-400 
Nagykálló központjában, 3 

A P R Ó H I R D E T É S
szobás, nagy ebédlős, tégla-
építésű, gáz-, vegyes tüzelésű 
családi ház, sok melléképülettel 
eladó. Telefon: 06-70/77-99-992
Nagykállóban a Széchenyi 
úton 2 szobás kertes ház gáz- 
és hagyományos fűtéssel, teljes 
közművel ELADÓ.  Irányár: 5,5 
M Ft. Telefon: 06-70/348-7714
Vállalkozásra is alkalmas, 
szintes 200 nm-es családi ház 
Nagykálló főutcáján ELADÓ. 
Dupla garázs, pince, szép kert 
tartozik hozzá. Telefon: 06-
70/312-4719
Nagykálló központjában 
összkomfortos lakás KIADÓ. 
Telefon: 06-70/337-1809
Nyíregyháza, Család u. 51. 
sz. III. em. 2,5 szobás lakás 
ELADÓ. Teljesen felújított, full 
felszerelt konyha, műanyag 
nyílászárók, mérhető fűtés, 
alacsony rezsi. Ár: 9,5 M Ft. 
Telefon: 06-30/317-5108; 06-
20/804-6434
Nyíregyházán, Jósavárosban 
36 nm-es felújított, szép állapot-
ban lévő lakás ELADÓ. Irányár: 
6,9 M Ft. Telefon: 06-70/459-
6753
Napkoron 700 nm telek építési 
engedéllyel ELADÓ. A telken 
víz, gáz, villany és egy kis 

faház - szerszámos – van. Tele-
fon: 06-30/625-8763
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
3698 nm-es építésre is alkal-
mas telek ELADÓ. Telefon: 
06-30/648-5208
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
1002 nm szőlő-gyümölcsös 
ingatlan, hétvégi házzal ELADÓ 
(víz, villany, pince van).  Irányár: 
2,2 M Ft + ingóság 300.000 Ft. 
Telefon: 06-20/392-3258
Nagykálló határában (Kö-
zépszékben) 1,5 kat. hold 
szántóföld ELADÓ, vagy 
bérletbe KIADÓ. Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 öl 
szántóföld KIADÓ. Telefon: 
06-20/253-8170
Régi típusú ruhásszekrény, 
ágykeret, éjjeli szekrények, 
függönykarnisok, gázpalackok, 
Trabant tetőtartó, pótkerék, 
villanymorzsoló, daráló ELADÓ. 
Érd.: Nagykálló, Kisharangodi 
út 53.
ELADÓ egy tulipános, tölgyfa 
nappali-ebédlő szekrénysor, 
magassága: 2,2 m, szélessége: 
3,3 m. Telefon: 06-70/206-7663
Mézes kannák előadók, vagy 
méhekre cserélhetők. Telefon: 
42/262-742; 06-20/974-1992
Törzskönyvezett szülőktől 

származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK. 
Telefon: 06-20/804-6100
Szolárium  26 csöves jó álla-
potban – akár otthoni haszná-
latra is - ELADÓ. Ár: 40 ezer Ft. 
Telefon: 06-20/318-9475
Eladó 1 db bioptron pro1 
lámpa, hozzávaló színterápiás 
színskálával és 1 db légtisztító 
készülék. Irányár 320.000 Ft. 
Telefon: 42/785-713; 06-20/282-
8538
Megbízható középkorú nő be-
járónői munkát (takarítást) vagy 
idősek felügyeletét vállalná. 
Telefon: 06-30/442-7235
Parkettázást, csiszolást, lak-
kozást, laminált padló lerakását 
rövid határidővel, garanciával 
vállalok. Közületek részére is. 
Telefon: 06-70/576-5372
Ruhajavítást vállalok (cipzár-
csere, aljazás, alakítás...stb.) 
Rövid határidővel!  Telefon: 
06-20/536-1981
Heverők, franciaágyak, sarok-
ülők kárpitozását, egyedi puffok 
gyártását, rövid határidővel vál-
lalom. Telefon: 06-20/396-3561

Gratulálunk 
a házasságot kötött 

pároknak:

Smid Zoltán 
- Dr. Szalai Csilla

Barnucz János 
- Juhász Mónika 

Szomorú szívvel emlékezünk 

BALOGH JÓZSEF 

- volt Nagykálló, Vadkert úti lakos – halálának 3. évfordulójára. 
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,

az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc s egy végtelen szeretet,

amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Nélküled szomorú a házunk,
Sírodra viszünk szép virágot.

Már nincs holnap, ennyi volt az élet,
Sirattunk csendben, szívünkben élsz te.

Örökké gyászoló édesanyád, édesapád, három testvéred és 
rokonaid.

www.otpbank.hu • www.otplakaslizing.hu
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666
Reklámfilmek, további ajánlatok: www.nemduma.hu

otp ingatlanfedezetû hitelek és lakáslízing

Akciós OTP lakáshitelek
Az akció a 2010. május 3-tól – 2010. június 11-ig befogadott hitelekre vonatkozik.

Az akció idôtartama alatt igényelt, OTP Bank és OTP Jelzálogbank által folyósított forint és euró alapú lakás- és  
jelzálog típusú hitelek, valamint lakáslízing esetén a következô két díjkedvezményes lehetôség közül választhat:

•	 az	induló	költségeket	az	igénybevett	hitel	összegétôl	függôen	100	000	Ft	erejéig	megtérítjük,	vagy
•	 az	igényelt	hitelösszegtôl	függetlenül	megtérítjük	Önnek	a	közjegyzôi	és	a	hitelbiztosítéki	érték-megállapítási	díjat.

Az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank és az OTP Lakáslízing a hitel- és lízingbírálat jogát, valamint az akció visszavonásának jogát fenntartja!  
További információk és feltételek elérhetôk a vonatkozó lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel és lakáslízing üzletszabályzatban  
és hirdetményben. A kiadványban megjelentetett adatok tájékoztató jellegûek. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek.

A tájékoztatás nem teljes körû. Részletes feltételek:

Sürgôsen költözne?

Díjkedvezmé-
nyes akció,  

válassza az Önnek  
kedvezôbbet!

ÓBERT 
ISTVÁNNÉT 

70. 
születésnapja alkalmából 
sok szeretettel köszöntik 

gyermekei, unokái, 
dédunokái!

www.nagykallo.hu

Telefon: 
42/263-141; 

70/24-313-24

E-mail: 
nagykallohirmondo@gmail.com


