
XX. évfolyam
6. szám
2010. június

A Cuker-tanyai városrészben már 
hetekkel ezelőtt elkezdődött a Szü-
letések parkja építése, ahová fákat, 
bokrokat telepítenek, padokat, par-
kolókat építenek és egy kisebb szín-
padot. 
S hogy mitől Születések parkja a 
Cuker-tanyán a Nagybalkányi, a 
Mezőgép, a Szakolyi és a Fintor-
tagi út által határolt 2,5-3 hektáros 
területen, attól, hogy a jövőben az 
újszülöttek hozzátartozói egy fát ül-

tetnek az új családtag érkezésének 
örömére.
Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy az önkormányzat Városért Ala-
pítványa a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal által falumegújí-
tásra és fejlesztésre kiírt pályázatán 
pihenőparkok kialakítására nettó 
13.842.870 forintot nyert a támoga-
tó hatóságtól. Ebből az összegből a 
Cuker-tanyán, a Ludastón és a Birke-
tanyán történnek fejlesztések.

Épül a Születések parkja

Környezet-
tudatosan

A nagykállói középiskola, a Korá-
nyi Frigyes Gimnázium és Kollé-
gium épületében egy pályázatnak 
köszönhetően az elavult, és gaz-
daságtalan üzemeltetési rendszer 
helyett modern, energiatakarékos 
és környezetbarát berendezések 
beépítésére kerül sor. 
Az országban is egyedülálló pro-
jekt megvalósítására Nagykálló 
város önkormányzata Európai 
Uniós forrásból 199.107.468 
forintot nyert, ami a teljes beru-
házás 95 százalékát jelenti, így 
öt százalékot, közel 10 millió 
forintot, önerőből biztosítanak – 
hangzott el a múlt héten a pályá-
zat nyitórendezvényén.
(A felújításról bővebben a lap 
következő számában.)

További információk 
a táborról:
Borsiné Sveda Anita táborvezető

Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

4320 Nagykálló, Kossuth út 8. Tel.: 06-30/257-7065

e-mail: svedaanita@gmail.com
A Harangodról és a táborról bővebben:

www.nagykalloharangod.hu

A hűvös, esős időjárás miatt idén 
csak június elejény nyitott ki a Vá-
rosi Strandfürdő. Mint minden évben 
a nyitást megelőzően a szakemberek 
elvégezték a szükséges éves meden-
ce, öltöző és kiszolgáló épületek kar-
bantartását, festését. A strand újdon-

sága, hogy a belépőjegyeket ebben 
az évbe is a tavalyi árakon kínálják. 
A termál-, a gyermek és felnőtt úszó-
medence, illetve a tavaly megépült 
strandröplabda pálya meglátogatásá-
tól így már csak az időjárás tarthatja 
vissza a fürdőzőket.

Jól halad a felújítás

Nagykállóban ez év áprilisában 
kezdődött a harangodi tánccsűr 
felújítása, amely a TÉKA Tábor 
megnyitójára készül el. 

A Nagykállói Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. még tavaly nyert Eu-
rópai Uniós forrást a felújításra, így 
mintegy 13 millió forintból kerül sor 
a teljes rekonstrukcióra. 
A felújítási munkálatok a tervező, 

Ekler Dezső műszaki irányítása mel-
lett várhatóan a 2010. július 17-én 
kezdődő Téka tábor idejére készül-
nek el. A tervező néhány napja járt a 
Harangodon, hogy megnézze a felújí-
tási munkálatok menetét, és szakmai 
tanácsokkal lássa el a kivitelezőket.
Annak idején, 1986-ban hogyan zaj-
lottak az építkezési munkálatok? 
– Az építkezés nagyon jó volt, de az 
ember a fiatal korára csak nosztalgiá-

val tud vissza gondolni. Három hónap 
alatt építettük a semmiből. Ez akkor 
csoda számba ment. Toka Sanyi bá-
csi volt a vezető ács, illetve az akkori 
költségvetési üzem (a Teszovál Kft. 
elődje) ácsai készítették a borítást 
Veres Andrással, Molnár Jóskával és 
a többiekkel. 
Mi befolyásolta azt, hogy ilyen lett az 
épület szerkezetileg, mint amilyen?
– Azért ilyen kör alakú, mert ebben 
több száz embernek kellett a tánc-
hoz helyet adni (400 férőhelyes). 
Makovecz Imre mesterem azt mond-
ta, – és erre a volt polgármester Fo-
dor János a tanú, – hogy egy ekkora 
teret csak úgy lehet megcsinálni, ha 
a közepére oszlopot teszünk. Én pe-
dig azzal próbálkoztam, hogy oszlop 
nélkül épüljön, s erre mintaként a 
szentendrei Skanzenben máig meglé-
vő szárazmalmot találtam, ami éppen 
innen, a Felső-Tisza vidékéről szár-
mazik. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Nagykállóban június 1-jén megnyílt a 
város negyedik állandó muzeális kiál-
lítása, mely iskolatörténeti emlékein-
ket őrzi és mutatja be a nagyközönség 
előtt. 
A Nagykállói Általános Iskola és Pe-
dagógiai Szakszolgálat alsó tagozatos 
épületének udvarában áll az egykori 
latin Gimnázium, akkori nevén a Scola 
Reformata Magno Kalloviensis épü-
lete, amely 1730-ban épült és egykor 
nemcsak, hogy a megye, a régió első, 
de több mint egy évszázadon át az 
egyetlen gimnáziumaként funkcionált.
Az intézmény sorsa 1852-ben pecsé-
telődött meg, amikor azt – Nagykálló 
1848-as lelkesedéséért – büntetésből 
bezáratták. Naplólapjait egy anyakönyv 
fedele alá bekötve rejtették el, melyek 
tudósítanak az akkori tananyagról, a di-

ákok nevéről, és lakcímük okán a helyi 
utcanevekről is. Tanúbizonyságai a ma-
gyar nyelv hivatalossá tétele érdekében 
tett reformkori erőfeszítéseknek.

(Folytatás a 6. oldalon)

Elköltöztek
A TESZOVÁL Kft. értesíti a Tisztelt Olvasókat, hogy lakossági ügyfél-
szolgálati irodájuk a Korányi F. út 37. sz. alól átköltözött a Bercsényi u. 6. 
sz. alá (volt Titász telep).
Telefonszámuk változatlan, így a jövőben is a 42/263-267-es számon lehet 
hívni ügyintézéssel, számlázással, szemétszállítással stb. kapcsolatosan a 
TESZOVÁL Kft. ügyfélszolgálatát.

Megnyílt Nagykálló negyedik emlékháza

Csobbanó

Viharkárok Ludastón
A június 14-én tomboló vihar a 
megye több településén okozott 
jelentős károkat. Nagykállót sze-
rencsére elkerülte az orkán, azon-
ban Ludastón is pusztított, ahol 
szintén milliós károkat okozott. 

A városrészben elsősorban a lakóhá-
zak tetőszerkezetét rongálta meg. Le-
fújta a cserepeket, fákat döntött ki és 
tört ketté, leszakította a villanyveze-
téket, gazdasági épületekben tett kárt. 
Volt olyan, amelyeknek szinte a teljes 
tetőszerkezetét lefújta. A közösségi 
épületek – az orvosi rendelő és az 
imaház – tetejét is megrongálta.
A vihar után azonnal a helyszínre ér-
keztek a polgárőrök és a rendőrök, akik 
a kidőlt fákkal, leszakadt vezetékekkel 
elzárt utcákat biztosították. Juhász 
Zoltán polgármester és a ludastói kör-

zet képviselője, Horváth Károly alpol-
gármester pedig a gyors kárfelmérést 
követően próbálták segíteni a károsul-
takat, ugyanis az itt élők többségének 
nincs biztosítása. Az önkormányzat és 

a Teszovál Kft. munkatársai a kidőlt 
fákat darabolták, szállították, hogy 
megindulhasson a közlekedés az elzárt 
útszakaszokon, illetve fedőanyaggal 
segítették a helyreállítást.

Pintér Istvánné udvarán a melléképületekben és a veteményesben is kárt tett a 
vihar
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A június 2-án tartott testületi ülésen is-
mertették az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról készült beszámolót. Eszerint 
az előző évben rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben 932-en része-
sültek. Erre azok jogosultak, akiknek 
családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj összegének 130 százalékát 
(mely 2009-ben 37.050 Ft volt).
Rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatást 76 családnak utaltak 394 ezer 
forint összegben. Ezt azok kaphatják, 
akik kérelmüket: kórházi gyógykeze-
lés, tartós betegség, rossz anyagi- és 
szociális helyzet, illetve magas gyógy-
szerköltség fi zetésével indokolják.
A tartósan beteg gyermekek rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülnek, amennyiben orvosi igazolás 
alapján emelt összegű családi pótlékot 
kapnak, de a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásra nem jogosultak 
a család jövedelme miatt. Az elmúlt 
évben 51 tartósan beteg gyermeket tá-
mogatott az önkormányzat 1,7 millió 
forint összegben.
Nagykálló önkormányzata 2009-ben 
több mint 4 millió forintot utalt ki be-
iskolázási támogatás címén 868 tanu-
lónak, akik nem jogosultak rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre.
A Gyermekvédelmi törvény alapján a 
gyermek és diákétkeztetésben résztve-
vőket megfelelő feltételek alapján té-
rítési díjkedvezményben részesítik. Az 
általános iskolában a sajátos nevelési 
igényű tanulók részére az iskolai nap-
köziben történő étkeztetést ingyenesen 
biztosítja az önkormányzat. A közok-
tatási intézményekben (bölcsőde, óvo-
da, általános és középiskola) 2009-ben 
387 gyerek étkeztetését támogatták 
100 százalékosan, 113 gyermek pedig 
50 százalékos kedvezményben része-
sült.

Városunkban az Egyesített Óvodában 

és Bölcsődében 28 férőhelyen 2 cso-
portban tudnak bölcsődéseket és 330 fé-
rőhelyen – 11 csoportban – óvodásokat 
fogadni, azonban a gyermeklétszám azt 
mutatja, hogy mindkét tagintézmény-
ben szükség lenne több férőhelyre. A 
Gyermekvédelmi törvény lehetőséget 
ad a törvény által szabályozott gyerme-
kek napközbeni ellátását biztosító intéz-
ményre, azon szülők számára, akiknek 
gyermeke nem került be a bölcsődébe.
Az önkormányzat már korábban tá-
mogatatást nyert Családi Napközi 
létrehozására, azonban a hosszadal-
mas engedélyeztetési eljárás során az 
Államigazgatási Hivatal másodfokon 
elutasította a kérelmet. 
A Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um újabb – Gyermekjóléti alapellátás 
és a Gyermekvédelmi szakellátás fej-
lesztésének támogatása c. – kiírásán új 
családi napközi kialakításához ad tá-
mogatást max. 700.000 Ft összegben. 
A képviselők egyhangúan támogatták, 
hogy az önkormányzat éljen az új pá-
lyázati kiírás adta lehetőséggel.

A földgázellátásról szóló 2008. évi 
törvény szerint 2010. június 30-át 
követően a gázszolgáltatók szabadpi-
acon kínálhatják szolgáltatásukat, a 
fogyasztók a földgázt innen, kereske-
delmi szerződés kötése után szerezhe-
tik be. Önkormányzatunknak az eddigi 
szolgáltató a Tigáz tett ajánlatott. A 
képviselők úgy határoztak, hogy más 
szolgáltatóktól is kérnek be árajánla-
tot, és ennek függvényében hozzák 
meg a döntésüket. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő 
TESZOVÁL Kft, a Nagykállói Ki-
emelten Közhasznú Nonprofi t Kft. 
2009. évre vonatkozó beszámolóját 
is májusban tárgyalta és fogadta el a 
képviselő-testület. Szintén ezen az 
ülésen tárgyalták a városatyák a „Urbs 

Novum” Városfejlesztési Társaság 
Nonprofi t Kft. előző évi tevékeny-
ségét, illetve  a Nyírvidék TISZK 
Nonprofi t Kft. és a Nyírségi Szakkép-
zés-szervezési Kiemelten Közhasznú 
Nonprofi t Kft. éves beszámolóját és 
hagyták jóvá.

A májusi testületi ülésen Horváth Ká-
roly alpolgármester vetette fel, hogy az 
Ínségdomb környéke nagyobb esőzé-
sek idején alig megközelíthető. A kép-
viselők javasolták, hogy zúzott kővel 
szórják fel annak parkolóját, illetve az 
önkormányzat tegye biztonságossá és 
újítsa fel a dombra vezető lépcsőt.
Mészáros Sándor  javasolta, hogy a 
Bátori úton (az Ínségdombi) busz-
megállót is szükséges lenne lekövezni, 
mert esős időszakban bokáig ér a sár.

FELHÍVÁS

Nagykálló Város Önkormányzata
bérbeadás útján történő hasznosításra 
meghirdeti a tulajdonában lévő Korá-
nyi F. út 1. sz. alatti üzlethelyiségeit 
(20 nm és 30 nm).
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Gaz-
dasági Irodájában 1.000 Ft+Áfa díj 
ellenében beszerezhető részletes pá-
lyázati felhívást tartalmazó pályázati 
csomag megvásárlásával kezdemé-
nyezhető.
Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a meg-
ajánlható minimum bérleti díj összege: 
1.000 Ft+Áfa/nm/hó.
A beérkezett pályázatok bírálatáról a 
képviselő-testület a soron következő 
rendes ülésén dönt.

További információk: 
Polgármesteri Hivatal (4320 
Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.) Gaz-
dasági Irodájában
Telefon: 42/263-101

Juhász Zoltán, polgármester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
JÚNIUSBAN HOZOTT DÖNTÉSEI

Nagykálló Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetési teljesítéséről 
szóló előterjesztést 2010 áprilisában 
tárgyalta a képviselő-testület. 
A 2009. évben összességében több 
mint 2.496.999 e Ft bevétellel gaz-
dálkodhatott az önkormányzat. Főbb 
csoportonként a következők szerint 
alakultak:
Intézményi működési bevételek: 
138.966 e Ft, zömmel az alaptevé-
kenység körében végzett szolgálta-
tások díjából, bérleti díjbevételekből 
tevődnek ki, mintegy 4,05%-os csök-
kenést jelent az előző évhez képest. 
Ennek egyik oka a kamatbevételek 
jelentős mértékű csökkenése, illetve 
az intézményi ellátási díjak 87,75%-
os teljesítése.
A bevételek között a legnagyobb 
részarányt továbbra is a közpon-
ti költségvetési és SZJA-támogatás 
adja. A központosított támogatás ösz-
szege 96.234 ezer forint, ami 27.766 
e forinttal kevesebb az előző évhez 
képest.
Az összes bevételek között jelen-
tős a helyi adóbevételek teljesítése, 
melynek összege 344.763 e Ft. Ezen 
belül iparűzési adóbevétel 332.251 e 
forint. 
A támogatásértékű bevételek között 
a legnagyobb részarányt az Európai 

Uniós és hazai társfi nanszírozásból 
megvalósuló programokhoz, projek-
tekhez kapott beruházási és működési 
támogatás képviseli. 
A 2009. évi feladataink ellátásához 
47.748 e forint felhalmozási hitel fel-
vételére volt szüksége önkormányza-
tunknak.

A kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2009. évi teljesített 
kiadása 2.360.821 e Ft. A kiadások 
között összegszerűen a legnagyob-
bak:
személyi juttatás: 792.344 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok: 
233.331 e Ft,
dologi kiadások és egyéb folyó kiadá-
sok: 595.772 e Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.842 e 
Ft,
társadalom és szoc.pol. juttatások: 
273.632 e Ft,
működési célú támogatások: 54.874 
e Ft.

Az önkormányzati vagyon 
alakulása:

Az önkormányzat vagyona a 2009. 
évben 333.676 e forinttal (6,2%-kal) 
nőtt, év végére elérte a 5.736.977 e 
Ft-ot.

KRÓNIKA

Sorsfordító évek

Nagykálló Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetése

A Nagykállói Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
„Sorsfordító évek” (az állampár-
ti rendszer utolsó évtizede és a 
rendszerváltás) című (TÁMOP-
3.2.9/B-08/2) pályázatán 988.653 
Ft támogatást nyert interjú készí-
téshez egy videókamera és tarto-
zékai beszerzésére. A pályázatból 
a betervezett készülék összege: 
779.900 Ft, azonban a támogató, 

az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium hozzájárult, hogy egy na-
gyobb teljesítményű kamerát vá-
sároljanak, aminek különbözetét 
az önkormányzat fedezné.
A képviselők támogatták, hogy 
a pályázaton nyert összeget az 
önkormányzat kiegészítse és egy 
nagyobb teljesítményű készüléket 
vásároljanak 1,160.000 Ft+Áfa 
összegben.

Nyitott tanulási központ 
városunkban

A Kállfo Jóléti Szolgálat 
Alapítvány 2010. május 5-én 
tartotta a „Tanulási partnersé-
gek kezdeményezése HU 0061” 
projekt keretében megvalósuló 
Nagykállói Nyitott Tanulási 
Központ megnyitó ünnepségét, 
melynek helyszíne Nagykálló, 
Korányi F. út 1. sz. 

A projektet támogatta Izland, 
Lichtenstein és Norvégia, az 
EGT Finanszírozási Mechaniz-
muson és a Norvég Finanszírozá-
si Mechanizmuson keresztül. 
A megnyitón Szabó Józsefné, az 
alapítvány ügyvezetője beszélt a 
pályázat első lépéseitől kezdve 
a megvalósulásig eltelt időről. 
Szakmai előadások keretében a 
meghívottak információt kap-
hattak a képzés újszerűségéről, 
a tervezett képzésekről, a célcso-
portokról, valamint „kipróbál-
hatták” a Tanulási Központot is. 
A megnyitón elhangzott, hogy a 

leendő képzésekre – elsősorban 
az alapfokú számítógép kezelőire 
– folyamatosan nagy az érdeklő-
dés, és az első csoportok létszá-
ma már megvan. 

Mindenkit várnak

Az alapítvány tervei között a 
számítógépes képzésen túl, első-
segélynyújtó, egészségnevelő-, 
egészségfejlesztő, nyelvi, jel-
nyelvi, és kézműves képzések, 
előadások is szerepelnek. Ezekre 
minden felnőtt nagykállói lakost 
szeretettel hívnak és várnak! A 
lakosság igényeinek megfelelően 
további képzések indulnak, me-
lyek több helyen is meghirdetés-
re kerülnek. 
A képzési programokról érdek-
lődni lehet Zihné Horváth Éva ta-
nulásszervezőnél, a 06-42- 265-
182-es és a 06-30/695-6562-es 
telefonszámon. 

Zihné Horváth Éva

(Folytatás az 1. oldalról)
Abban egykor a lovak jártak kör-
be-körbe és hajtották a malomkere-
ket – különböző áttételekkel. Végül 
bravúrosan úgy szerkesztettük meg 
az épületet, hogy nem volt hosszabb 
gerendánk mint a 6 méteres fenyő, 
s ezekkel boltoztuk át a teret, tehát 
egyik gerenda követi a másikat, s kö-
zépen összetámaszkodnak. Dehogy 
az egész ne essen szét, fönt van a 
feszítő mű, amit torokgerendának is 
hívunk, s ezek összekötik, összebol-
tozzák a szerkezetet, akárcsak az em-
lített szárazmalomnál.

Amit még érdemes tudni a tánccsűr 
építéséről az az, hogy 1986-ban a 
csűr arra a tisztásra épült, ahol előtte 
egy évvel az I. TÉKA Táborban tán-
coltak a fi atalok, tehát ahol ők kijár-
ták a helyet.
Hogy látja, ha elkészül a csűr ugyan-
olyan lesz mint korábban, vagy vala-
mivel másabb?
– Nagyjából olyan lesz, mint volt, 
nyilván szebb lesz, még jobb szige-
telőanyagot teszünk bele, illetve fa-
konzerválókkal tartósítjuk a deszkát. 
24 évvel ezelőtt még nem futotta a 
pénzből, később sem került rá sor, 

hogy ezt lekenjék, ezért aztán kicsit 
gyorsabban korhadt a szerkezet a kel-
leténél.
Végezetül Nagykállónak még több 
önbizalmat, még több nyitottságot 
kívánok és javasolom, hogy becsülje 
meg ezt a helyet, ezeket az épülete-
ket, amelyek – minden dicsekvés nél-
kül állíthatom, hogy messzi helyekre 
vitte el a város hírét, hiszen akkor is 
és azóta is nagyon sok publikáció-
ban jelent meg. Európában legalább 
20-25 olyan kiadványról, építésze-
ti szakkönyvekről tudok, amelyben 
szerepelnek ezek az épületek.

Az elmúlt hónapokban a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztő-
ségében többen is jelezték, hogy 
nem kapják meg az újságot. Ezzel 
kapcsolatban többször is ellen-
őriztük a terjesztőket, a probléma 
azonban néhány utcában továbbra 
is fennáll.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt 
Városlakókat, hogy júniustól 

azok, akik nem kapják meg a la-
pot, a művelődési központban, a 
Kossuth út 8. sz. alatt az (I. eme-
leten) átvehetik. 
Kérem az Olvasókat, a hírt adják 
tovább azoknak, akik esetleg eb-
ben a hónapban is kimaradnak a 
terjesztésből.
A kellemetlenségért szíves elnézé-
süket kéri: Bornemisza Andrea

Jól halad felújítás

Add tovább!
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A Korányi Frigyes úti lakótelepen a szak-
emberek elkezdték az épületek felújítását. 
Ez az első állomása a több mint félmilliárd 
forintból megvalósuló szociális jellegű 
városrehabilitációnak.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-
alföldi Operatív Program Regionális Fej-
lesztési Programok Irányító Hatóságától a 
„Nagykálló Város Integrált, szociális jellegű 
városrehabilitációja” című (ÉAOP-5.1.1/A-2f-
2009-0001) pályázattal 555.784.341 Ft támo-
gatást nyert Nagykálló Város Önkormányzata.
A támogatásból és önkormányzati saját erőből 
összesen 737.595.308 forintot fordítanak a 
város szociális jellegű megújítására, elsősor-
ban a Jókai M. u., a Vasvári P. u., az Internátus 
u., a Csokonai u., a Porosladányi út, a Temető 
u. és Korányi F. út által határolt területre. 
.A beruházás egyik fontos pillére a Korányi 
úti lakótelep felújítása, az itt található 5 db 
társasház energetikai korszerűsítése, ami a 
külső hőszigetelést, illetve egyes helyeken 
nyílászárók cseréjét jelenti.
Szerintem ez egy rendkívül látványos fejlesz-
tést eredményez majd Nagykállónak ezen a 
több mint két hektáros területén. Élhetőbb, 
barátságosabb és szebb lesz – mondta Juhász 
Zoltán polgármester úr.
A városrészben az elmúlt napokban már el-
kezdődtek a kivitelezési munkálatok, az itt 
élők örömére. 

– Nagyon örültünk neki, mikor 
hallottunk a felújításról, mert 
ráfér a lakótelepre - mondja 
Bereczki Zsolt, Korányi úti la-
kos. – Az itt élőknek nem lett 
volna annyi pénzük, hogy ön-

erőből ezt meg tudták volna valósítani. A pá-
lyázati támogatás és az önkormányzati segít-
ség nagyon sokat jelet, így nekünk csak 250 
ezer forintot kellett befizetnünk.
A felújítás után abban bízok, hogy a hőszige-
telés hatására csökkeni fog a fűtésszámlánk, 
illetve a lakótelep környezetének rendbetétele 
után egy esztétikus, szép városrészben lakha-
tunk.  
– A leginkább annak örülök, hogy kicserélik 
a nyílászárókat, mert eléggé rossz állapotban 
vannak – mondja egy másik utcabeli Márton 

Mónika, és mutat az elöregedett, 
cserére váró ablakra. 
A szomszédos lépcsőházban 
lakó Jécsák József szerint a fel-
újítás hatására megnő majd a 
lakások értéke, illetve kevesebb 

tüzelőanyagra lesz szükségük, ők jelenleg 
kandallóval fűtenek.
- A hőszigetelés és a nyílászárók cseréje mel-
lett három épületnél magas tetőt építenek 
– mondta Béni Sándor, a városrész önkor-
mányzati képviselője. – A most elkezdődött 
rekonstrukciós munkákon kívül parkolók, 
zöldterületek kerülnek kialakításra, ezzel esz-
tétikusabb lesz a környezet, a hőszigeteléssel 
és a nyílászárók cseréjével pedig gazdaságo-
sabbak lesznek a lakások.
A szociális jellegű városrehabilitáció további 
elemeit Juhász Zoltán ismertette. Elmondta a 
projekt másik fontos eleme a Jókai M. utcán 
az ún. német lakásokban – az átalakítást kö-
vetően – 3 bérlakás kialakítása. A Teszovál 
Kft. volt Korányi F. úti telephelyén, az egy-
kori  magtár épületének átalakításával egy 
szociális inkubátorházat hoznak létre, a föld-
szint átépítése és tetőtérrel történő bővítése 
során. A városrehabilitáció keretében több 
utcán történik járdafelújítás, építés, illetve az 
Akácos utcán megtörténik, az ún. „gödrök” 
rendbetétele.
Polgármester úr hozzátette: ez a program 
egyedülálló a megyében egy nagyon fontos 
elemmel, ez pedig az, hogy segíteni szeret-
nének azoknak az embereknek, akik igazán 
rászorultak.

Nagykálló Nyíregyházához közelebb eső 
részén, a temető mellett – közlekedésbiz-
tonsági szempontból is fontos - ellipszis 
épül hamarosan, majd annak folytatása-
ként megtörténik a Budai Nagy Antal és 
Széchenyi út felújítása, valamint járdák 
építése.

– Balesetveszélyes itt a közleke-
dés, hiányzott már erről a terü-
letről egy másfajta forgalomirá-
nyítás, mert nap mint nap látom 
mikor feltorlódik a kocsisor a 
Budai Nagy Antal utcán, képte-

lenség kihajtani a Korányira– mondja Márton 
János, akinek munkahelye a megépülő ellip-
szis szomszédságában van. – Esztétikailag is 
fontosnak tartom a felújítást, de közlekedés 
biztonsági szempontból van igazán nagy szük-
ség rá. Én amúgy kedvelem a körforgalmakat, 
mert jobb az áteresztő képességük, mint a lám-
páknak. 
Márton úr véleményét osztja Kovács István is, 
aki szintén biztonságosabbnak tartja a meg-
épülő körforgalmat, mint a jelenlegi helyzetet. 
Mint mondja, gyakran közlekedik ezen a sza-
kaszon és a legnagyobb problémát (a temető 

mellől) a Korányi F. útra történő 
kifordulás jelenti.
– A „Nagykálló ellipszis építés, 
a Budai Nagy Antal és a Szé-
chenyi utak fejlesztése” című, 
(ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-

0032)  pályázat megvalósításának teljes 
költsége 220 millió forint. Az Észak-alföldi 
Operatív Program keretében 187 millió fo-
rintot nyert Nagykálló Város Önkormányza-
ta – tájékoztatott dr. Török László Nagykálló 
Város jegyzője. – A kapott támogatásból és 
önkormányzati saját forrásból Nagykálló 
Nyíregyházához közelebb eső részén egy el-
lipszis kerül kialakításra, majd annak folyta-
tásaként a Budai Nagy Antal és Széchenyi út 
felújítása történik meg, valamint a Széchenyi 
u. mentén kétoldali járda kialakítása és a tel-
jesen útszakasz újraaszfaltozása. A Nyíregy-
háza – Nagykálló – Nyírbátor között meg-
tervezett kerékpárút következő szakaszaként 
kerékpárút kiépítése kezdődik, várhatóan 
az augusztusi szerződéskötés után. Végül 
a projekt lezárásaként a Széchenyi útnak a 
Budai N. A. és a Nyíregyházát Nyírbátorral 
összekötő út közötti szakasza kap új aszfalt-
burkolatot.

Nagykállóban 1995-ben alakult a 
„SÁNDORFI BÚTOR” Kft. Az egyedi bú-
torok beltéri ajtók, bútorajtók gyártására és 
forgalmazására szakosodott vállalkozás ek-
kor 3 fővel egy 35 nm-es műhelyből indult.  
Röviddel a cég alapítása után, 2001-ben, már 
megsokszorozták termelésüket és a dolgozók 
létszámát is 20 főre tudták növelni. Abban 
az évben egy korszerű gépparkkal, modern 
faipari gyártóeszközökkel felszerelt asztalos-
műhelyt építettek Nagykállóban, a Korányi F. 
út 105. száma alatt, ahol ma is többségében 
helybeli munkavállalókat foglalkoztatnak.
A vállalat a korábbi években többször pályá-
zott és nyert Uniós támogatást. Az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében (TÁMOP  
2.1.5-07/1 Munkahelyi képzések támogatása 
kis- és középvállalkozások számára) 2008-ban 
10.034.580 forintot nyertek „Akkreditált kép-
zéseken való részvétel lehetőségének biztosítá-
sa” címén.
- A projekt során dolgozóink olyan képzések-
ben – vezetői, pályázatkészítő ismeretek, mun-
ka- és egészségvédelemi, illetve angol nyelvi 
képzésekben - vettek részt, amelyek hozzájárul-

tak a Sándorfi-Bútor Kft. versenyképességének 
növeléséhez és a piaci igények változásához 
való rugalmas alkalmazkodáshoz. A képzések 
eredményeként 15 fő munkahelymegtartását 
és létszámbővítést sikerült elérnünk. A vezetői 
és pályázatkészítői tanfolyamok hozzájárul-
tak ahhoz, hogy hatékonyabban, sikeresebben 
működjünk, pályázatokon indulhassunk anél-
kül, hogy külső segítséget vegyünk igénybe. A 
munka- és egészségvédelemi képzés növelte a 
dolgozók egészségtudatosságát és a biztonsá-
gos munkavégzés feltételeinek betartását. Az 
angol nyelvi képzés során olyan versenyképes 
ismeretre tettünk szert, mely a mai világban el-
engedhetetlen – tájékoztatott Sándorfi Zsolt, a 
vállalat ügyvezető igazgatója.
Sándorfi Zsolt elmondta: mára sikerült elérni-
ük, hogy a hazai mellett a külföldi piacon is 
értékesítsék termékeiket. Keresik a kihíváso-
kat, mind a tervezés, mind pedig a kivitelezés 
során, mert így tudnak magasabb kategóriájú 
bútorokat gyártani, s ezáltal újabb és újabb 
vevőkört megcélozni.. Ezt pedig a sablonok 
mellőzésével, egyedi igények alapján gyártott 
termékekkel, új desing megteremtésével tud-
ják elérni.

Elkezdődött a lakótelep felújítása Közösség formálás, közösség megtartás

Ellipszis épül Nagykállóban

Legyen egyedi, kreatív

Régi vágya teljesül a Ludastón élőknek, 
ugyanis közösségi ház kialakítására nyert 
támogatást Nagykálló Város Önkormány-
zata. 

Ludastón ugyan van egy hely, az egykori is-
kola épülete, ahol istentiszteletek, Mikulás 
ünnepségeket tartanak a korábbi Művelődési 
Központból leselejtezett bútorok között, s ahol 
ósdi, füstös cserépkályhával fűtenek a kemény 
mínuszok idején. Most azonban a meglévő 
épület teljes felújítására, könyvtár kialakítására 
és internet hálózat kiépítésére nyertek támoga-
tást.
- Harmadik ciklusban vagyok Ludastó önkor-
mányzati képviselője és az elmúlt évek során 
azt tapasztaltam: az itt élő emberek igénylik, 
hogy legyen egy hely, ahol össze tudnak jön-
ni egy rendezvény, egy ünnep, vagy egy is-
tentisztelet alkalmával – mondja  Horváth 
Károly alpolgármester. -  Ludastó egy élő te-
lepülés, ahol ugyan nem nő a lakosság száma, 
de nem is csökken. Véleményem szerint az a 
település(rész), amelyiket elhagynak a lakosai 
„meghal” és egy torzó marad az utókor számá-
ra. A Ludastón élők ezt nem akarják.
- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében nettó 44 616 148 Ft támo-
gatást nyert Nagykálló. Az ÁFA költségeit kell 

önerőként biztosítani, mivel a támogatás nem 
a bruttó költségeket finanszírozza – mond-
ta Haklik Marianna, a Polgármesteri Hivatal 
közoktatási és pályázati referense. - Ebből az 
összegből a meglévő 163,37 m2 alapterületű 
(egykori iskola) épület kerül felújításra, ami 
a tetőszerkezet megerősítését, nyílászárók 
cseréjét, fűtéskorszerűsítést jelenti, valamint 
egy különálló kerékpártároló épül összesen 
28 316 195 forintból.
Az épületben helyet kap egy élelmiszerbolt, 
egy kávézó, könyvtár, ahol biztosítva lesz az 
internet hozzáférés. A tervek szerint 2011. má-
jusára elkészülő közösségi ház 1 fő főállású és 
2 fő részmunkaidős foglalkoztatott munkatárs 
segítségével működik majd. Régi vágya teljesül 
ezzel az itt élőknek, a körzet képviselőjének és 
a város vezetésének, hogy Nagykálló Ludastón 
működő közösségi házat hozzanak létre. 

– Szerintem a mostani közös-
ségi ház már nagyon rossz álla-
potban van, kívülről és belülről 
egyaránt. Itt nem tudunk elmenni 
sehová, csak úgy, ha beutazunk 
Nagykállóba. Hallottunk arról, 

hogy felújítják az épületet. Nagyon jó ötletnek 
tartom, lesz szórakozási lehetőség az itt élők 
számára. Én leginkább az internet hozzáférési 
lehetőséget miatt várom, hogy elkészüljön – 
mondja a tizenéves Polgári Mária.

– Végre lesz egy „szórakozó 
hely”, ahol az internet segítségé-
vel kapcsolatot tudunk tartani a 
máshol élő ismerőseinkkel, ba-
rátainkkal – mondja  a 16 éves 
Bús Dóra. – Ludastón tizenéve-

sek  kb. 10-en lakunk, iskolába Nagykállóba 
járunk, itt az egyedüli szórakozási lehetőség a 
séta és a foci. Bízok benne, hogy ez rövidesen 
meg volt változni.
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Idén harmadik alkalommal rendezték 
meg a Nemzeti Vágtát a budapesti 
Hősök terén. Nagykálló színeiben 
– egy szponzor támogatásának kö-
szönhetően – a nyíregyházi Magera 
Csaba lovagolt 6 éves angol telivé-
rén, Subán. 
A tizedik előfutamból Komárom és 
Sarkad lovasai kerültek a középfu-
tamba, így Magera Csaba nem jutott 

tovább. De ez nem szegte kedvét, a 
verseny után elárulta, hogy jövőre is-
mét elindul a vágtán
Nagy sikert aratott az Andrássy úti 
Vágta Korzó, ahol az induló telepü-
lések, köztük Nagykálló városa is 
megmutatta legszebb kézműves por-
tékáit, programjait, nevezetességeit, 
a helyi alkotók munkáiból berende-
zett sátorban.

Nagykálló a Nemzeti Vágtán

A legkisebbek ünnepén
A Gyermeknap a világ sok or-
szágában ünnepnap, így 1931-től 
Magyarországon is, amikor nem 
csak egy nap, hanem egy teljes hét 
volt a kicsiké, megtartása azonban 
a második világháború kezdeté-
vel elmaradt. 1950-től ünnepeljük 
ismét, de azóta már május utolsó 
vasárnapján.

Idén május 29-én ünnepeltük gyerme-
keinket. Sok család színes programokra 
vitte a kicsiket, sőt, ajándékkal is meg-
lepték őket. De sokan vannak olyanok, 
akik nem hogy ajándékot nem kapnak, 
de a család anyagi helyzete miatt még 
az ingyenes programokon sem tud-
nak részt venni. Várunkban idén is a 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezett programokat ebből az alka-
lomból, ami nem csupán egy, hanem 
több napig tartott.
Május utolsó hetén tartották a 
Nagykálló kis csillaga programot, a 
tehetségkutató versenyen helyezést 
elért indulói a tapasztalatszerzés mel-

lett értékes ajándékokkal távozhattak, 
belépőjegyet nyertek a XXVI. Téka 
Népművészeti Táborba. Másnap (má-
jus 28-án) a Városi Sportcsarnokban 
az általános iskolások a Mandala Dal-
színház előadásában az Oroszlánki-
rály című musicalt láthatták. A remek 
előadás után a kis csillagok tehetség-
kutató első három helyezettje bemu-

tatta produkcióját az iskolásoknak is. 
Természetesen a legkisebbekről – a 
bölcsődésekről és óvodásokról – sem 
feledkeztek meg a programszervezők. 
A napokig tartó esőzések után június 
elején Mesevonaton utazhattak a vá-
rosban, látogathattak ki a Harangodra, 
ami mindannyiuk számára nagy él-
mény volt.

A legkisebbekkel zakatolt a vonat

Első alkalommal hirdettek te-
hetségkutató, felfedező versenyt 
Nagykállóban a művelődési központ-
ban. A megmérettetésre 43 produkci-
óval közel 100-an jelentkeztek. 
Az elsősorban iskoláskorú gyere-
kek ének, vers és tánc versenyszá-

mokban próbálták bemutatni tehet-
ségüket a zsűri tagjainak: Ferencz 
Katalinnak, Márton Lászlónénak 
és Keszthelyi Ferencnének.
A fiatalok négy korcsoportban ver-
sengtek, és a zsűri döntése alapján 
a következő helyezést érték el: 

Nagykálló (kis)csillagai

I. KORCSOPORT
1, Major Flóra (vers)
2. Kádár Anna Zsófia (vers)
3. Soltész Dorka – Czérna Lili (ének)

II. KORCSOPORT
1. Tóth Amina – Szuromi Gréta – Tóth Melinda – Boros Krisz-
tina (modern tánc)
2. Szilágyi Gusztáv (ének)
3. nem osztották ki

III. KORCSOPORT
1. Nagy Tamás (vers)
2. Visnyai Petra – Mogyorósi Petra – Tóth Ildikó – Povelcsák 
Emese – Radó Anett (pom-pom)
3. Nagy Dávid – Nagy András (ének)

IV. KORCSOPORT
1. Suller Stella (ének)
2. Sipos Eszter
3. Kondor Attila – Torma Krisztián – Pásztor János (tánc)
3. Nyitrai Vanda – Steckler Klaudia – Nagy Alexandra (pom-pom)

A pom-pom csillagai

Ezer esztendő nők 
nélkül

Ez nem tévedés, mert van a vilá-
gon egy olyan köztársaság, ahová 
nő ezer éve nem teheti be a lábát. 
Ez pedig a területileg Görög-
országhoz tartozó Chalcidiki-
félszigeten Szent Hegy (Athosz) 
Ortodox Köztársaság.

Ez év májusában ide sikerült bejut-
nom és öt napot eltöltenem az itt élő 
szerzetesekkel egy fedél alatt, amit 
kb. féléves levélváltás és engedélye-
zési procedúra előzött meg.
A szerzeteseken kívül ide kizárólag 
megbízható ajánlólevéllel juthat be 
ortodox vallású pap, illetve teológiai 
hallgató, továbbá történeti vagy bota-
nikai kutatás céljából valaki.
A félsziget végig sziklás, magashe-
gyi vidék, érintetlen növény és állat-
világgal. A világtól teljesen visszavo-
nultan csaknem ezer esztendeje élnek 
itt a szerzetesek, egymástól elszórtan 
húsz kolostorban, jelenleg kb. 2000-
en. Nőknek tilos a félsziget területére 
lépniük, sőt még a nőstény háziálla-
tokat sem engedik be. A kolostorok 
nagy része – mivel a tengerszint fe-
lett több száz méter magasságban 
épült – csak gyalog közelíthető meg, 
veszélyes sziklák között, bozótos he-
gyi ösvényeken.
Nyolc kolostort látogattam meg, il-
letve éltem együtt a szerzetesekkel. 
Istennek szentelt élük nagyon sok 
imával és böjtöléssel telik. Napi 
nyolc órát imádkoznak, de van, mi-
kor éjszaka is imára hívják a szerze-
teseket.
Nagy szeretettel fogadják a láto-
gatókat (naponta 10 főt) a világ 
minden tájáról, akiknek a kolostor 
falain belül szigorú viselkedési elő-
írásokat kell betartani: rövidnadrág, 

póló, szandál, fülhallgató, magnó, 
videókamera használata, hosszú haj 
viselése tilos volt. De előírás, hogy 
a látogató nagykorú legyen, vagyis 
töltse be a 21 éves kort.
A félszigeten a kolostorok időszámí-
tásában a Julián naptárat követik, de 
az időmérés is másként történik, mint 
a külvilágban. A napnyugta a nulla 
órát jelenti, ilyenkor minden kolostor 
kapuját bezárják és csak napkeltekor 
nyitják ki. 
Az elmúlt több mint 1000 év során 
óriási művészettörténeti értékek hal-
mozódtak fel a kolostorokban. Itt 
található például Pál apostol által írt 
levelek eredeti példánya, de csodála-
tosak voltak az ikonfestő szerzetesek 
alkotásai is.
Az itt élők kemény munkájának kö-
szönhetően nagyrészt önellátóak. 
Szinte mindent megtermelnek amire 
csak szerény igényüknek szüksége 
van. Napi egyszeri étkezésük első-
sorban kenyérből és olajbogyóból áll, 
húst egyáltalán nem fogyasztanak.
A félszigeten élnek olyanok is, akik 
még a kolostorlakókkal sem vállal-
nak életközösséget, ők megközelít-
hetetlen barlangokban, faodúkban 
tengetik életüket magányosan, szi-
gorú aszkézisben, rengeteg imával és 
böjtöléssel.
Számomra rendkívüli élmény volt 
megtapasztalni, hogy a XXI. század-
ban ilyen életforma is létezik. A szer-
zetesek megbékéltek, elégedettek és 
testileg-lelkileg egészségesek, számuk 
pedig az utóbbi időben egyre nő. 
A viszontagságos beutazás és meg-
terhelő gyalogutak ellenére elégedet-
ten, és élményekben gazdagon tértem 
haza erről a zarándokútról.

Jónás Sándor

Roma és hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek szervezett gyereknapot a 
nagykállói Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat május 29-én a Városi 
Strandfürdőben.

Mintegy kétszáz roma és hátrányos 
helyzetű gyerek vett részt május utolsó 
szombatján a Városi Strandfürdőben a 
nagykállói Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat által szervezett gyereknapon.  
Az önkormányzat tagjai babgulyással, 

süteménnyel, édességgel látták vendé-
gül a gyereksereget, akik ügyességi és 
sportjátékokkal töltötték a napot, majd 
annak végén ajándékkal térhettek haza. 
Évek óta hagyomány, hogy a kisebbségi 
önkormányzat – a városi mellett – gye-
reknapot szervez a hátrányos helyzetű 
és roma fiataloknak, melynek mindig 
nagy sikere van az érintettek körében. 
A rossz idő miatt azon a hét végén még 
nem nyitották ki a strandfürdőt, így a 
pancsolás elmaradt, de ennek ellenére 

is nagyon jó volt a hangulat. A ren-
dezvény főszervezője Bogdán Zoltán 
(a Kisebbségi Önkormányzat elnöke) 
elmondta, hogy a gyermekek vendég-
látását és az ajándékok vásárlását a Ki-
sebbségi Önkormányzat saját költség-
vetéséből biztosította, mert évről-évre 
úgy látják nagyon sok azoknak a csalá-
doknak a száma, amelyek nem tudják 
csemetéiknek kicsit mássá, emlékeze-
tessé tenni május utolsó hét végéjén a 
gyereknapot.

Felhőtlen jókedv és szórakozás

A családok napja
Első alkalommal, hagyomány-
teremtő szándékkal rendeznek 
Nagykállóban családi napot 
június 5-én, szombaton. A családi 
nap célja az együttlét örömének 
kifejezésre juttatása, a szabadidő 
együtt-töltésével a közösségi együ-
vé tartozás megszilárdítása.

A monoton hétköznapok során ritkán 
adódik arra lehetőség, hogy az embe-
rek magánszférája kerüljön előtérbe. 
Egy családi nap azonban ennek te-
ret enged. A közösen átélt élmények 
színt visznek az emberek életébe, 
energiával töltenek fel.
Ez történt június 5-én Nagykálló-
Harangodon is, ahol első alkalommal 
rendezett családi napot a Beteg Gyer-
mekekért Alapítvány és a Nagykállói 
Nőszövetség. 
Végre az időjárás is kedvezett szü-
lőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, 
barátoknak, akik részt vettek a ren-
dezvényen. A programok reggel tíz-
től késő délutánig tartottak, amelyek 
között voltak olyanok is, amelyek 

próbára tették a gyerekek és felnőt-
tek ügyességét, kitartását, gyorsasá-
gát egyaránt. Egymás segítése, meg-
ismerése, támogatása mellett a közös 
cél a vidám játék, a kikapcsolódás 
és a közösség formálása, a kellemes 
időtöltést volt.
A bátrabbak lóra pattanhattak, míg a 
félénkebbek lovas kocsikázhattak. A 
rendőrség is szívesen részt vett a csa-
ládi rendezvényen. A mozgás szerel-
meseinek sport programokat, játékos 

vetélkedőket kínáltak a szervezők. 
Többek között kötélhúzásban mér-
hették össze erejüket, de a zsákban 
futás és a lisztfújás is népszerű volt. 
A nemes versengésben, a szurkolás-
ban vagy épp a sportolásban meg-
fáradtak kézműves foglalkozáson 
pihenhették ki kalandjaikat. Aki meg-
éhezett, annak délben babgulyást és 
ostoros rétest kínáltak a Nőszövetség 
tagjai. A napot sárkányeregetéssel és 
kareoki partyval zárták.



OKTATÁS,  KULTÚRA

5NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM – 2010. JÚNIUS

Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Rezgő üzemmód
Hosszú, gyötrelmes beszélgetés volt, 

belepirult az arcom, és a telefon, amit úgy 
szorítottam bőrömhöz, mintha nemcsak 
a hangod, de egész valód kis testébe len-
ne zárva, egészen átforrósodott. A végén 
azt mondtad, majd keresni fogsz, és azóta 
ha meghallom, hogy felsír egy láncfűrész, 
vagy csikorognak egy kocsi kerekei, rez-
gő üzemmódra kapcsolt szívemhez kapok: 
üzenet érkezett tőled, jelzi a csengőhanggá 
tett nevetésed, ami ott sikolt a megkésett fé-
kezésben, jajongva tépi le elhalt részeimet, 
zakatolva visz ismeretlen tájakon hol köze-
ledve hozzád, hol távolodva tőled; csilingel, 
mint a kisvárosi kocsmák nyerőautomatái, 
melyek mindig több pénzt nyelnek el, mint 
amennyit adnak, de mi csak apró, hazug di-
adalainkra emlékezünk: életünk értelmére. 
Vijjog a szirénákban, melyekről nem tud-
juk, az álmok szabadságától megfosztani 
jönnek, vagy visszaadni létünket, s hozzá a 
célt. Kopog ablakomon az eső millió tűsar-
kával, ott van a szélben, melynek zúgásá-
ban felismerem a távoli tengert, mint e han-
gokban a nevetésedet, mellyel kinevetsz, s 
amely mégsem gúnyos sosem, hanem bölcs 
és szelíd; egyszer bong, mint a hideg, nem-
telen fémek, máskor idegborzolóan csör-
ren, mint a hamutartóba ejtett jegygyűrű. 

A szavakká kapcsolódó fátyolfelhőket 
olvasom hangulatod halmazállapot-válto-
zásairól, csillagképekkel tudatod érzelmeid 
állandóságát, kibetűzöm nukleotidjaid lán-
cát. Azt üzented: Élet. És azt: Halál.

Arany minősítés a drámásoknakA pedagógusokat köszöntötték Június 5-6-án, Budapesten, 16 produkcióban 
mintegy 200 színjátszó lépett színpadra a 
VIII. Magyar Művek Szemléjén.

A zsűri véleménye szerint minden idők egyik 
legszínvonalasabb színjátszó fesztiválja zajlott. 
Erről tanúskodik a 6 arany és 5 ezüst minősítés.
A társulatok Lovászitól és Celldömölktől 
Nagykállóig és Pécsig, Egertől Gyönkig az or-
szág szinte minden szegletéből érkeztek, a leg-
többen Budapestről.
A találkozón  a nagykállói Tánc-lánc Színkör 
produkcióját (Balázs Béla - Karády Zsolt - Igor 
Sztravinszkij) Végidőkig címmel Arany Minősí-
téssel jutalmazták. Az előadásokat értőn (helyen-
ként érdesen) elemző zsűri tagjai voltak: Regős 
János rendező, a Szkéné Színház vezetője, Szir-
tes András fi lmrendező és Zalán Tibor költő-dra-
maturg.

- Hisszük, hogy a Magyar Művek Szemléjének 
jelentős szerepe van abban, hogy a magyar, kü-
lönösen a kortárs szerzők művei „divatba jöttek” 
az öntevékeny színjátszók körében – mondta 
Demarcsek Zsuzsa koreográfus. - Hiszünk abban 
is, hogy az öntevékeny színjátszás része a magyar 
színházi- és szellemi életnek.

Ebben az évben (május 29-én) Kecskeméten 
rendezték a három fordulós országos történe-
lem verseny döntőjét, ahol iskolánk tanulói 
szép eredményeket értek el. 

A hetedik osztályosok közül:
Sándor Márk  a II. helyet,
Jugovics Petra a VI. helyet,
Kulja Teodóra a XI. helyet,
Szabó Nóra a XIII. helyet,
Pacza Anett a XV. helyet és 
Juhász Andrea a XVI. helyet szerezte meg. 

Nyolcadik évfolyamon három főből álló csa-
patokban versenyeztek. 

A Barkaszi Alexandra, Fosztó Tünde és 
Valendorfean Barbara alkotta csapat a VI. 
helyet szerezte meg. 

Gratulálok a diákok kitartó munkájához és az 
elért eredményekhez. Köszönöm a szülők és 
az iskolavezetőség támogatását, segítségét. 

Uri Dóra, felkészítő tanár

Nagykállói siker az országos 
történelem versenyen

Hazánkban 1952. júniusa óta köszöntik a pe-
dagógusokat, akkor adták át először a kiváló 
tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb 
oktatóinak. Megünneplése sokat veszített hi-
vatalos jellegéből, intézményi szinten első-
sorban a gyermekek köszöntik tanáraikat. 
Az idei tanévben a közoktatásban 170.379 
pedagógus dolgozott különböző munkakö-
rökben az iskolákban, a felsőoktatásban pe-

dig mintegy 23 ezer oktató áll nap mint nap 
katedrára. 
Városunkban már hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy a pedagógusnapon adják át a 
Szilágyi Istvánról, a Nagykállóban született 
pedagógusról elnevezett díjat azoknak a pe-
dagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt 
értek el az óvodai és iskolai nevelő munkájuk 
során. Az Önkormányzat Képviselő-testület-
ének döntése alapján idén hárman vehették át 
a kitüntetést: Almási Lászlóné, Vadné Varga 
Katalin és Teremi Istvánné.
A pedagógusokat az általános iskola énekka-
ra és a középiskola drámatagozatos tanuló-
inak műsora köszöntötte a művelődési köz-
pontban.
(A kitüntetett pedagógusokról bővebben a 
lap következő számában olvashatnak)

8. A osztály
Osztályfőnök: Gönczi Mihályné

Antal Tibor
Balogh Klaudia Katalin
Barkaszi Alexandra
Csuka Regina
Farkas Elizabet
Fosztó Tünde
Hadházi László
Kaczor Tibor
Karácsony Emese
Kémeri Klaudia
Kocsis Ramóna
Kovács Barnabás
Mányák Edit
Megyesi Bernadett
Nagy Katalin Heléna
Polgári Richárd
Rostás Bálint
Stefán Ádám
Takács Szabolcs
Tóth László
Török Alexandra
Valendorfean Barbara
Váradi Ilona
Varga Ferenc
Zakariás Csilla

8. B osztály
Osztályfőnök: Rácz József 
Gyuláné

Balogh Boglárka
Balogh Eszter
Balogh Mónika
Bardi Dávid
Bardi János
Bodnár Marianna
Dallos Andrea
Duka Melinda
Horváth Noémi
Kellerman Zoltán
Murzsa Alexandra
Pásztor Balázs
Plajos Róbert
Povelcsák Attila
Rézműves Emese
Rézműves Henrietta
Somogyi Kitti
Szilágyi Judit
Varga Roland

8. C osztály
Osztályfőnök: D. Tóth Péterné

Balogh Krisztina
Bálint Attila Valentin
Bojti Tamás
Donka Beáta
Dzsurbán Fanny
Farkas Erzsébet
Farkas Zsanett
Gura Viktória
Juhász Katalin
Kovács Ádám
Kertes Tibor
Kőrizs Kinga Noémi
Lakatos Attila
Laskai Beáta
Nagy István
Oláh Tamás
Szilágyi Zoltán
Tóth Zsolt
Vadász Erzsébet
Valkovics Vivien
Zajácz Melánia

8. D osztály
Osztályfőnök: Gelsi András

Balogh Richárd
Berki Gábor 
Bohács Kitti
Csonka Szilvia
File Dániel 
Gervai Dávid
Juhász Levente
Katona Sándor
Kiss Brigitta
Kiss Zoltán
Komor Dávid Máté
Lakatos Nikoletta
Major József
Molnár Bettina
Nagy Krisztián
Nagy Róbert László
Pápai Marianna
Polgári István
Rézműves Brigitta
Sőrés Alexandra
Szőke Ferenc
Tamás Vivien Bettina
Tisza Dávid István
Toldik Edit
Treszkai Alíz
Vadász Paula
Vályogos Dávid

A Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat végzős diákjainak névsora
2009/2010-es tanév

Zajácz Melánia

Nyári szünet a 
könyvtárban

A Ratkó József Városi Könyvtár nyári 
nyitva tartási rendje:

A felnőtt könyvtár nyitva tartása:

2010. július 1-jétől – augusztus 31-éig

hétfő, kedd,  csütörtök, péntek  
9.00-17.00

szerda: 9.00-17.00
s z o m b a t: Z Á R V A

Az iskolai és gyermekkönyvtár nyitva 
tartása:

hétfő - péntek: 9.00 - 17.00

Mindkét könyvtárban nyári szünet:
2010. július 19. – augusztus 1. között

Akkor is, 
ha fáj

Idén az Ünnepi könyvhét alkalmából 
Kurucz Gyula író, szerkesztő olvasóta-
lálkozóval egybekötött könyvbemutató 
tartott a Ratkó József Városi Könyvtár-
ban. A rendezvényen „Akkor is, ha fáj” 
című legújabb kötetéről beszélgetett 
Gerliczki Andrással (aki maga is író, iro-
dalomtörténész) és az olvasókkal. Arról 
a regényről, amely egy ember pokolba 
vezető útját mutatja be, azét az emberét, 
aki maga is ezreket küld pokolba a lel-
két megkaparintó kommunista hatalom 
kegyenceként. A kíméletlenül őszinte 
történetben egy, a középszerűségből 
menekülő fi atalember „tündöklése” és 
bukása tárul az olvasó elé.
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Nagykállói életképek
Négyen vagyunk testvérek, Laci a 
bátyám, a öcsém Béla és Józsi. Ál-
talános iskola után elmentem Pestre 
esztergályos tanulónak. Többször 
nyertem intézeti-gyakorlati versenyt, 
a szakma kiváló mestere lettem, ezért 
sikerült hamarabb szabadulnom. 
Hazajöttem és a Vas- és Fémipari 

Szöve tke -
zetnél he-
lyezkedtem 
el eszter-
gályosnak. 
Rá egy évre 
elvittek ka-
tonának Za-
laegerszeg-
re, ahol a 
gépkocsizó 
lövészekhez 
soroltak be. 
Akkor iban 
volt Cseh-

szlovákiában az a cirkusz, ott is vol-
tam két hónapot. ’72-ben ismerked-
tem meg Margóval, a feleségemmel 
és hamarosan születtek a gyerekek, 
’74-ben Tünde lányunk, ’76-ban 
Öcsike. Nekik is családjuk van, mi 
több, már két unokánknak is örül-
hetünk. Mikor leszereltem, vissza-
mentem a szövetkezetbe. 15 éven át 
vezetőségi és elnökségi tag voltam. 
A Fiattal, német és osztrák cégekkel 
volt munkakapcsolatunk.  Gyártot-
tunk sokszög esztergát, amivel kint 
voltam Hannoverben, a világkiállítá-
son. Sörtartályokat, amit vittek Ame-
rikába, Kínába. Fő profi lunk a vonat-
ülés volt. A Ganz Mávag gyártotta a 
vonatokat, mi meg készítettük bele a 
vonatüléseket. Amikor ez elmaradt, 
ráálltunk az élelmiszeripari és me-
zőgazdasági gépeknek a gyártására. 
20 év alatt olyan forgácsoló üzemmé 
fejlődtünk, ahol 20-25 ember dolgo-
zott három műszakban. Üzemvezető 

lettem ’76-tól, amikor már nemcsak 
az esztergályosokat, hanem a szerel-
dét, a festő, a gépkarbantartó részle-
get is irányítottam. Nagyon klassz 
szocialista brigádunk volt. Renge-
teg társadalmi munkát végeztünk 
az óvodának, az iskoláknak meg az 
Öregek napközi otthonának, de egy-
másnak is. Olyan 10-15 házat építet-
tünk fel közösen a brigádtagoknak.  
Sok elismerést, oklevelet kaptunk, 
időnként pénzjutalmat. Ebből men-
tünk 2-3 napra kirándulni Egerbe, 
Lillafüredre. Végül ’96 októberében 
minket is utolért a felszámolás, mun-
kanélküliek lettünk. Az üzemben kis 
kft-ék alakultak. A fi am, aki szintén 
esztergályos szakmát tanult, vállal-
kozásba kezdett és én ott dolgoztam 
nála, ameddig le nem betegedett. 
Tönkre ment a szíve és visszaadta 
az ipart. Ekkor már 58 éves voltam, 
elmentem egy beton üzembe. Ez 
2-3 hónapos munkahely volt. Vé-
gül egy szeszfőzdében kötöttem ki, 
ahol több mint két évet dolgoztam. 
És amikor elértem a nyugdíj korha-
tárt, nyugdíjba mentem. Szerettem 
sportolni. Diákkoromban magasat 
ugrottam, annak ellenére, hogy mély 
növésű vagyok. Az ipari tanulók or-
szágos bajnokságán második lettem 
182 centivel, ami hozzám képest 25 
centivel magasabb. Aztán átálltam 
a tollaslabdára, országos csapat-
bajnokságot nyertünk, nemzetközi 
meccseket játszottunk Mikor haza 
jöttem, ezeket feladtam, maradt csak 
az üzemi foci. Amikor leszereltem, 
csináltunk egy „tartalékos” csapatot, 
és ún. összetett honvédelmi verse-
nyekre jártunk. A szövetkezetben is 
volt egy lövészklub, ennek én voltam 
a vezetője. Minden héten rendez-
tünk lövészetet a lőtéren. ’74-ben, 
amikor a lányunk született, vettünk 
egy telket a Nyíregyházi úton, hogy 

majd oda építkezünk. Nem adtak rá 
építési engedélyt, ezért beültettem 
gyümölcsfákkal. Ott kínlódtam vele, 
nem akart teremni abban a homokos 
talajban. Egyszer a szomszédom, 
Kis Laci bácsi mondja nekem: Mik-
lós, miért nem ültetsz bele fenyőt, 
azt nagyon szereti ez a föld. Adott 
is a kis öreg vagy száz fenyő cse-
metét. Beültettük és tényleg, nagyon 
szépen nőttek. Már ott tartunk, hogy 
nincs is más a kertben. De csak hob-
bi az egész, semmi nagyüzem, csu-
pán szerelem. Horgászni Tiszadobon 
kezdtem. Jelenleg a Vadkert csator-
nán van egy kis horgászhelyünk, 
ezt a horgásztanyát szépítgetjük. 
Nem dicsekvésnek szánom, nem rég 
kaptam meg munkám elismeréséül 
a Horgász Emlékérmet. Igaz, az én 
horgászatom főleg abból áll, hogy 
a tagság dolgait, a horgásztavak 
ügyeit rendezzük, meg az unokámat 
tanítgatom. Már 4 éves korától van 
horgász engedélye, meg időnként 
egy kis siker élménye is. Szeretem 
a hegyeket, szeretek túrázni, járunk 
a Zemplénbe. Összebarátkoztunk 
egy ottani családdal, kiket az ára-
dáskor elöntött az iszap, mentünk 
segítettünk nekik. Sokfelé jártam, de 
Erdélyben még nem. Oda minden-
képen szeretnék eljutni, mert apám 
mindig mondogatta, hogy oda el kell 
menned fi am. Annak idején itthon 
3,10 volt az órabér, Pesten 7 meg 9 
forint, csak hát én vágytam haza. De 
nem bántam meg, így is meg vagyok 
elégedve, megcsináltam ami kellett, 
a két kezemmel. És amire meleg 
szívvel gondolok vissza, és 30 éves 
munkám jutalmának tekintem, hogy 
20-25 gyereket tanítottam meg esz-
tergályosnak, akik a mai nap is dol-
goznak USA-ban, Németországban, 
és szerte a világban.

Lejegyezte: Orosz János

Torma Miklós

Torma Miklós mesél

Kegyelettel, főhajtással
A Hősök napja alkalmából május 
utolsó napján az I. és a II. világ-
háború áldozataira emlékeztek 
Nagykállóban is a köztemetőben 
felállított emlékműnél.

A magyar országgyűlés 2001-ben al-
kotott törvényt a magyar hősök emlé-
kének méltó megörökítéséről és a ma-
gyar hősök emlékünnepéről. A nemzet, 
a jövő nemzedék okulására és hősi 
halottaink dicsőségének minden év 
május utolsó vasárnapján nemzeti ün-
nepet szentelünk. Nagykállóban május 
31-én hozzátartozók, a város vezetői 
jöttek el a köztemetőbe fejet hajtani, 
emlékezni a világégések áldozataira. 
A Hősök napja tiszteletére szervezett 
megemlékezésen a Cantarella Kama-
rakórus, Horváth György református 
lelkész és az egyház tagjai közremű-
ködtek. 
– „Édes és dicső a hazáért meghalni,” 
– mondták a régi rómaiak. Most ami-
kor megállunk a hősi halottak emlék-

művénél és a világháborúkban elesett 
honfi társainkra emlékezünk, nem ezt 
az „édességet”, hanem komor, kese-
rűséget érzünk, hiszen a világháborúk 
kezdettől fogva nem a mi háborúink 
voltak. A nagyhatalmak játékszere-
ként keveredtünk bele. Az áldozatok, 
amelyeket hoztunk csak arra voltak 
jók, hogy tovább táplálják a háborúk 
feneketlen étvágyát – mondta Horváth 
György református lelkész, a megem-
lékezés szónoka. – Ez az emlékmű az 
áldozatok emlékét őrzi, az elhunytak 
dicsőségét hirdeti, rájuk emlékezteti a 
ma élőket. Ez az emlékmű fi gyelmeztet 
arra, hogy a háború itt Nagykállóban is 
jelen volt, sokakat hiába vártak haza, 
soha nem érkeztek meg szeretteikhez. 
Emlékezzünk azokra, akik a legtöbbet, 
életüket adták, vélt vagy valós, igaz, 
vagy vitatható érdekekért és célokért.
A megemlékezésen a megjelentek vi-
rágokat, koszorúkat helyeztek el, gyer-
tyagyújtással és főhajtással emlékeztek 
a háborúk nagykállói hőseire.

A nagykállói Református Egyházközség
szeretettel hívja és várja a pihenni, feltöltődni vágyókat!

BEREKFÜRDŐRE

2010. július 26-tól augusztus 2-ig

A SZÁLLÁS költsége: 300 Ft/fő/éj
A STRAND belépődíja: 800 Ft/fő/nap (igény szerint)

Az ÉTKEZÉS költsége: 1.200 Ft/fő (reggeli+ebéd+vacsora – 
igény szerint)
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JELENTKEZNI: 
Marján Jánosné presbiternél,

Nagykálló, Dózsa Gy. u. 16. sz. alatt
Telefon: 42/264-521

minden nap 19 óra és 20 óra közöttminden nap 19 óra és 20 óra között

Világi hívek a liturgia szolgálatában

Múlt hónapban a debreceni Megtes-
tesülés Plébániatemplomban Bosák 
Nándor, a Debrecen–Nyíregyházi Ró-
mai Katolikus egyházmegye püspöke 
szentmise keretében 10 férfi t akolitussá 
avatott. Közöttük volt Simon Szabolcs, 
a nagykállói Római Katolikus Egyház-
község tagja is. 

Mit jelent az akolitus hivatás?
Az 1965-ös évet megelőző időszak-
ban több lépcsőfok vezetett el a pap-
szentelésig. Ajtónálló, exorcista (ör-

dögűző), lektor (felolvasó), akolitus, 
szubdiakónus, diakónus és ezt köve-
tően következett a papszentelés. Ezek 
közül a II. Vatikáni Zsinat (1965) után 
több funkció megszűnt vagy összevon-
ták őket. Jelenleg az egyre inkább je-
lentkező paphiány az oka, hogy világi 
lelkipásztori kisegítők, pl: akolitusok 
segítik az egyházban a felszentelt pa-
pokat különféle szolgálatok keretében. 
Mit tehet egy akolitus?
Legrövidebben úgy lehetne összefog-
lalni, ha arról az oldalról közelítjük 
meg, hogy mit nem tehet. Mindenkép-
pen hangsúlyozni kell, hogy nem fel-
szentelt papi hivatás, de sok szertartás 
elvégzésére feljogosít. Ilyenek például 
az igeliturgia áldoztatással egybeköt-
ve, szentségimádás, keresztúti ájta-
tosság, litánia stb. Nem gyóntathat és 
a szentségeket nem szolgáltathatja ki. 
A szentelményeket, mint pl. a temetés, 
abban az esetben kiszolgáltathatja, ha 
felszentelt pap jelenléte megoldhatat-
lan. Segít eljuttatni az oltáriszentséget 
a betegekhez. 
Mi motiválta az akolitusi szolgálat 
ellátása felé? 
Nem a személyes motivációm az, ami 
igazán fontos. Ennek a szolgálatnak a 

betöltése minden olyan megkeresztelt 
római katolikus hívő kötelessége, aki 
erre alkalmas és a megyéspüspök fel-
avatja a tisztség ellátására. Örömmel 
teszek eleget e kötelességemnek.
Milyen élményekkel gazdagodott az 
avatás alkalmával?
Sok dolog miatt nagyon emlékezetes 
este volt. A püspök–atya Pünkösd elő-
estéjén a Szentlélek kiáradásának ün-
nepén avatott fel bennünket. Felföldi 
László plébános, püspöki pasztorális 
helynök atya szavait megismételve 
pedig külön köszönöm annak a közel 
40 nagykállói és „birisi” hívőnek, akik 
a hitben testvéreim, hogy részt vettek 
ezen a szertartáson. Példamutató kö-
zösségi magatartás volt ez részükről. 
Mit fog ezt követően másként tenni?
Említettem, hogy az avatás egyik apro-
pója a paphiány ellensúlyozása, ezért 
a hívekkel együtt továbbra is és még 
buzgóbban imádkozunk papi hivatáso-
kért. Ezen kívül Vitai László apát úrral 
együttműködve, az egyház hite szerint 
dolgozni szeretnék azon, hogy minden 
tekintetben egy élő és fejlődőképes, 
összetartó római katolikus közösség 
legyen és maradjon is Nagykállóban. 
Isten segítségével mindez sikerülhet is.

Simon Szabolcs akolitus 

Kérdések válasz nélkül
Útfelújítás folyik az utcánkban. Nagyon 
vártuk. Azóta érdeklődéssel fi gyeli az 
utca népe a történéseket. Szurkoltunk, 
ha megállította a munka haladását az 
eső. Amikor egy-egy kamion földren-
gésszerű döngéssel belezökken vala-
melyik kátyúba, zörögnek a vitrinben a 
poharak, huppan velünk az ágy is. De 
sebaj, hamarosan itt a vége! – sóhajtot-
tunk fel. Pénteken végre jót haladtak 
az építők a munkával. Amikor össze-
pakoltak, a házunkkal szemközti pad-
kán maradt egy tekercs összecsavart, 
átkötött sárga műanyagcső. Egyik vége 
a földben, másik várta a munka hétfői 
folytatását. Amikor szombaton kora 
reggel kinéztem az utcára, döbbenetes 
kép tárult elém. A sárga cső kisebb-na-
gyobb darabjai szanaszét összezúzva, 
szétszórva, szétlapítva az úttesten…
– Ki tehette ezt? – És mi öröme telt 
benne? 
És csak úgy jöttek a megválaszolatlan 
kérdések:
– Milyen lelkületű, neveltetésű az, aki 
elrontja amit a másik ember kemény, 
izzasztó munkával felépít?
– Hol van a határ az alkotó lény, a 
„homo sapiens” ihletett elvarázsoltsá-
ga, és a rombolás mámora között?

– Meddig győzzük milliós költséggel 
újraállítani az ellopott, szétvert, fi llére-
kért elfecsérelt szobrokat?
Azt hinnénk, a ma emberének minden 
korábbinál több lehetősége van tanul-
ni, műveltebbé, jobbá válni… vagy 
mégse?! Az Iskola, vagy az Élet követi 
el a hibát az embernevelésben? Jobbá 
nevelődne-e a következő nemzedék, 
ha az óvodában társai homokvárát, a 
főtér tiszta havából épített hóembert 
összetaposó gyereket példásan meg-
büntetnénk? Hatna-e, ha utolsó fi llérig 
kifi zettetnénk, és helyreállíttatnánk 
minden szándékosan okozott rontást a 
károkozóval?
A választ keresem, de nincs a zsebem-
ben a bölcsek köve. Csak valahonnan 
eszembe jut a karácsonyi kívánság, „az 
emberekhez jóakarat”.

Harsányi Gézáné

BOSSZANTÓ

Megnyílt Nagykálló negyedik emlékháza
(Folytatás az 1. oldalról)

Az épület az elmúlt évtizedek során 
volt lelkészlakás, könyvtár és méltatlan 
módon raktár is. A közelmúltban az ön-
kormányzat által kívül-belül felújított 
épületben, és Harsányi Gézáné a helyi 
emlékházak, gyűjtemények őrzője és 
gondos ápolója munkatársaival szorgos 
és állhatatos munkával a lakosság ado-
mányaként megmaradt dokumentumok-
ból kiállítótermet rendezett be. A tárla-
ton jól megférnek egymás mellett a több 
száz éves okmányok, tankönyvek, és az 
elmúlt évtizedek oktatási segédeszközei. 
A fi zikai kísérleti eszközöket  Félegyházi 
Józsefné mentette meg a Tanoda részére, 
a látogatók örömére.

Június 1-jén, a megnyitó ünnepségen el-
sőként a fenntartó nevében Borsiné Sveda 
Anita köszöntötte a vendégeket, a kiállí-
tás gondozója Harsányi Gézáné és mun-
katársai – Szuromi Katalin, Gráfl  Helga, 
Képes Katalin – repítette vissza az időben 
a hallgatóságot, elevenítette fel a Tanoda 
fénykorát. Nagykálló negyedik állandó 
muzeális kiállításán láthatók évszázados 
iskolapadok, táskák, füzetek, íróeszkö-
zök, emellett különleges emlékek: por-
ba íráshoz fi ókos asztalka, büntető írás 
1575-ből, 600 éves kódexlap, énekköny-
vek 1880-tól.
 A Tanoda munkanapokon 8-12, és 13-16 
óráig, illetve vasárnap 14-16 óráig várja 
a látogatókat.
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Jó úton az utánpótlás-nevelés!
Sokak számára ismert városunk-
ban, hogy a minőségi sport egyik 
jeles képviselője a Nagykállói KE 
férfi  kosárlabdacsapat, amely 
fennállása eddigi legjobb eredmé-
nyével idén az NB-I. B–osztályú 
bajnokság 13. helyén végzett a 24 
tagú mezőnyben.

Azt azonban kevesen tudják, hogy 
az egyesületnek kötelező feladatként 
5 korosztályban kell részt vennie az 
utánpótlás bajnokságokban. Az elő-
ző 2 szezonban nagykállói gyerekek 
csak az U-12-es, azaz gyermekbaj-
nokságban szerepeltek, a többi kor-
osztályban nyíregyházi egyesület 
biztosította a csapatokat.
Büszkén mondhatjuk, hogy a 
2009/2010-es bajnoki évben már 2 
korosztályban is helyi gyerekek kép-
viselték Nagykállót.
Az U-14-esek az Országos Serdülő 
Bajnokság (OSB) Észak-alföldi cso-
portjának 8 csapatos mezőnyében olyan 
jó nevű gárdák ellen mérettek meg, 
mint a Szolnoki Olaj KK, a DEKE és 
a Nyíregyházi KK utánpótlás csapatai. 
Az NKE ebben a nívós mezőnyben a 
6. helyen végzett, így sajnos nem jutott 
az országos döntőbe. 
A csapat legponterősebb játékosai: 
Elek Áron, Kiss Roland és Farkas 
Konrád volt. A lepattanószerzésben 
Csizmadia Levente és Skorcov Ger-
gő jeleskedett.
Az OSB zárása után a csapat az 1995-

ös születésű kosarasokkal kiegészül-
ve benevezett a GKS-liga regionális 
bajnokságba, ahol a Gombi Kosársuli 
és az egri KOK VSI mögött megsze-
rezte a harmadik helyet, megelőzve a 
miskolci Sportiskolát, a karcagi SE-t 
és a GKS- B-t. 
A legponterősebbnek ebben a baj-
nokságban is Elek Áron bizonyult 
(116p.), őt követte Major József 
(104p.), Farkas Konrád (79p.) és 
Csizmadia Levente (67p.).
Elmondható, hogy sikeres és tanulsá-
gos éven van túl a – következő bajno-

ki szezon – U-16-os, azaz kadett csa-
pata, hiszen amennyiben a Nagykállói 
KE továbbra is vállalja a szereplést az 
NB I. B-ben, úgy egy újabb korosz-
tállyal bővül a kállói gyerekekből álló 
utánpótlás csapatok száma.
Szeretnék köszönetet mondani az 
egyesület vezetőségének, hogy sze-
repelhettünk a bajnokságokban, a 
Nagykállói Középiskolának, hogy 
biztosította a termet az edzésekhez, 
valamint Kónya Tibornak az utazá-
sok lebonyolításáért.

Csizmadia Zoltán, edző

Állnak (balról): Csizmadia Zoltán edző, Csizmadia Levente, Skorcov Gergő, 
Papp-Földesi Ernő, Elek Áron, Bihari Norbert; Térdelnek (balról): Nyitrai Sza-
bolcs, Elek Tamás, Major József, Farkas Konrád, Nagy Bence; A képről hiányoz-
nak: Kiss Roland, Papp Máté, Kékesi Gergő, Szabó Dániel, Kondor Péter, Kon-
dor Tibor, Győri Dániel, Illés Dávid.

2010. július 4. vasárnap 
00:00 Képújság
18:00 Hitélet - református istentisztelet köz-
vetítése felvételről
19:00 Visszanéző - június hónap történései-
vel
19:20 Időjárás
19:22 Kalendárium - kultúrtörténeti kalan-
dozó
19:40 Képzelt riport - a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámásainak előadása
19:55 Visszanéző - június hónap történései-
vel 20:15 Műsorzárás
20:20 Képújság

2010. július 7. szerda    
00:00 Képújság 
18:00 Hitélet - református istentisztelet köz-
vetítése felvételről
19:00 Visszanéző - június hónap történései-
vel
19:20 Időjárás
19:22 Kalendárium - kultúrtörténeti kalan-
dozó
19:39 Képzelt riport - a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámásainak előadása
19:55 Műsorzárás
20:00 Képújság

2010. július 11. vasárnap   
 

00:00 Képújság
18:00 Hitélet - római katolikus mise közvetí-
tése felvételről
19:10 Híradó - a térség és Nagykálló törté-
néseivel
19:30 Időjárás
19:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalan-
dozó
19:50 Kapocs - Észak-alföldi regionális ma-
gazin
20:10 TÉKA tábor 2008 - kedvcsináló az idei 
táborhoz
20:55 Híradó - a térség és Nagykálló törté-
néseivel
21:14 Műsorzárás
21:20 Képújság

2010. július 14. szerda 
00:00 Képújság
18:00 Hitélet - római katolikus mise közvetí-
tése felvételről
19:10 Híradó - a térség és Nagykálló törté-
néseivel
19:30 Időjárás
19:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalando-
zó 
19:50 Kapocs - Észak-alföldi regionális ma-
gazin 
20:15 TÉKA tábor 2008 - kedvcsináló az idei 
táborhoz
20:55 Műsorzárás
21:00 Képújság

2010. július 18. vasárnap
00:00 Képújság
16:00 Hitélet - görög katolikus mise közvetí-

tése felvételről
16:50 Híradó - a térség és Nagykálló törté-
néseivel
17:10 Időjárás
17:12 Kalendárium - kultúrtörténeti kalan-
dozó
17:30 Villantó - horgász magazin - Batai Já-
nos műsora
18:00 Fehér Anna - a Korányi Frigyes Gim-
názium drámásainak tánc-drámája (rendező: 
Demarcsek Zsuzsa, néptánc pedagógus) 

18:50 Híradó - a térség és Nagykálló törté-
néseivel
19:10 Műsorzárás
19:15 Képújság

2010. július 21. szerda
00:00 Képújság 
18:00 Hitélet - görög katolikus mise közvetí-
tése felvételről 
18:50 Híradó - a térség és Nagykálló történé-
seivel 
19:10 Időjárás 
19:12 Kalendárium - kultúrtörténeti kalando-
zó 
19:30 Villantó - horgász magazin - Batai Já-
nos műsora (2009.08.) 
20:00 Fehér Anna - a Korányi Frigyes Gim-
názium drámásainak tánc-drámája 
20:50 Műsorzárás 
20:55 Képújság 

2010. július 25. vasárnap
00:00 Képújság 
18:00 Hitélet - református istentisztelt közve-
títése felvételről 
19:10 Híradó - a térség és Nagykálló történé-
seivel 
19:30 Időjárás 
19:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalando-
zó 
19:50 Jó estét nyár... - a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámásainak előadása /rendező: 
Olt Tamás, művész tanár/ 
20:30 EU Tükör - pályázati tükör a nagykállói 
fejlesztésekről 
20:50 Híradó - a térség és Nagykálló történé-
seivel 
21:10 Műsorzárás 
21:15 Képújság 

2010. július 28. szerda
 00:00 Képújság 
18:00 Hitélet - református istentisztelt közve-
títése felvételről 
19:10 Híradó - a térség és Nagykálló történé-
seivel 
19:30 Időjárás 
19:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalando-
zó 
19:50 Jó estét nyár... - a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámásainak előadása 
20:30 EU Tükör - pályázati tükör a nagykállói 
fejlesztésekről 
20:50 Műsorzárás 
20:55 Képújság 

A Nagyká l ló i  Te lev íz ió 
2010 .  jú l ius i  műsora

A Televízió a műsorváltozás jogát fenntartja!

XXXII. Jonatán Kupa
A Jonatán Kupa nemzetközi gyer-
meklabdarúgó torna, ahol 8 kor-
osztályban (1995-től 2002-ig szü-
letettek) mérhetik össze tudásukat 
az ifjú tehetségek. A tornát először 
1979-ben rendezték meg, majd 
minden évben bővült a résztvevők 
köre. 1981. óta nemzetközi szintű-
vé nőtte ki magát. A tavalyi évben 

is több korosztályban, mintegy 
125 csapat részvételével zajlott le 
a nagyszabású rendezvény, ahol 
lengyel, szlovák, román, ukrán 
csapatok mellett a magyar 94-es 
„C” válogatott, illetve a hazai I. 
osztályú mezőnybe tartozó nagy 
csapatok utánpótlása is bemutat-
kozott.

2010. június 24-27. között kerül megrendezésre 
a XXXII. Jonatán Kupa. 

A sporteseményt Nagykálló Város Önkormányzata is támogatja, 
mivel a torna megrendezéséhez felajánlotta a városi sportpályát.

GYALOGTÚRA A HARANGODON. Május végén gyalogtúrát szervezett Ha-
rangodra a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde mentálhigiénés munkakö-
zössége. A jó hangulatú sétán szülők és óvó nénik közösen vettek részt, ahol meg-
ismerkedtek a nordic walking gyalogló technikával. A kellemes kikapcsolódást és 
felfrissülést nyújtó gyalogtúra szalonnasütéssel ért véget, ahol jókat beszélgettek, 
erősítve ezzel is a jó szülő-óvónő kapcsolatot.

Sikeres évet zár a Nagykállói Röplabda Sportegyesület

2009 szeptemberében elkezdődtek az 
edzéseink, illetve újra megmérettettük 
magunkat a Megyei Bajnokságban. 
Novemberben meghívást kaptunk a 
Regionális Röplabda Bajnokságban 
való szereplésre. A régióban résztvevő 
csapatokkal, Debrecennel, Berettyóúj-
faluval, Kunhegyessel játszottunk. E 
csapatok játékosai NB I és NB II-ben is 
megfordultak. A velük való játék szá-
munkra nagy kihívást és óriási fejlő-
dést jelentett, így megérezhettük, hogy 
milyen magasabb szintű csapatokkal 

játszani. Büszkén mondhatjuk, hogy 
nem játszottunk alárendelt szerepet, 
hisz Debrecen és Berettyóújfalu felett 
is győzelmet arattunk. Meglepődtek, 
amikor mi szerveztük a Regionális 
Bajnokság 5. fordulóját városunkban. 
Mennyire szervezetten, és milyen sok 
nézővel bonyolítottuk le az egész na-
pos programot külső segítség nélkül. 
Reméljük ezzel is hozzájárultunk vá-
rosunk hírnevéhez, illetve a röplabda 
sportág népszerűsítéséhez. Ebben való 
részvételünk nagyban segítette, hogy a 

Megyei Bajnokságban nagy fölénnyel 
az 1. helyen végeztünk. Nagykállóban 
sporttörténelmet írtunk, mert ebben 
a sportágban ez idáig még nem volt 
megyei bajnokcsapata városunknak. 
Ez úton is szeretnénk megköszönni a 
szurkolóinknak, illetve a város-vezetés 
támogatását. Természetesen továbbra 
is részt veszünk a megyei bajnokság-
ban, illetve szeretnénk a regionális 
bajnoksághoz is csatlakozni. A nyári 
időszakban sem áll meg a sportélet, 
hiszen edzéseinket és programjainkat 
tovább folytatjuk a városi strandon. 
Ennek méltó befejezése lesz 2010. jú-
lius 23-24-én megrendezendő strand-
röplabda bajnokságunk. A fesztiválon 
kulturális és gyermekprogramok is 
helyet kapnak a röplabda mellett. Sze-
retettel várunk minden kedves érdek-
lődőt a strandunkon! Irány a strand! 
Hajrá Kálló! Hajrá NARE!

Tóth Zoltán
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Torma András
Takács Imréné
Gálosi Ilona
Partos János
Haklik Istvánné
Tamás Miklósné

ELHUNYTAK – 2010. május

HÁZ-LAKÁS 
Csendes helyen összkomfortos 
10x10-es ház ELADÓ. Telefon: 
06-30/398-4446
Háromszobás, két fürdőszo-
bás, gázfűtéses kertes ház 
ELADÓ. Érdeklődni: este 6 óra 
után. Telefon: 42/264-018
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 3,5 szobás 
összkomfortos, gázfűtéses csa-
ládi ház ELADÓ. Telefon: 06-
20/490-7630; 06-20/510-4800
Nagykálló, Bátori úton 100 
nm-es családi ház, parkosított 
telken, kétállásos garázzsal, 
kondenzációs kazánnal ELADÓ.  
Irányár: 9,7 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykálló, Bátori úton parko-
sított udvarú, kettős fűtésrend-
szerű, 110 nm-es családi ház 
hőszigetelt, pincével, garázs-
zsal, üzlethelyiséggel ELADÓ. 
Irányár: 13,8 M Ft. Telefon: 
42/263-044
Nagykálló, Bátori úton 
vállalkozásra is alkalmas 1,5 
szobás+nappalis, felújított 
családi ház ELADÓ. Telefon: 
06-70/776-0430
Nagykálló belvárosában, a 
Petőfi utcán polgári típusú, vál-
lalkozásra alkalmas családi ház 
parkosított kerttel ELADÓ. Ár: 7 
M Ft. Telefon: 06-70/322-7974
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 össz-
komfortos családi ház beépített 
konyhabútorral, pihenőkerttel 
ELADÓ. Irányár: 5 M Ft. Tele-
fon: 06-30/431-6985

A p r ó H i r d E T é s
Nagykálló központjában, 3 
szobás, nagy ebédlős, tégla-
építésű, gáz-, vegyes tüzelésű 
családi ház, sok melléképülettel 
ELADÓ. Telefon: 06-70/779-
9992
Nagykálló, Szakolyi úton 
2 szobás ház ELADÓ. Ár: 
5.800.000 Ft. Telefon: 06-
30/259-2700
Vállalkozásra is alkalmas, 
szintes 200 nm-es családi ház 
Nagykálló főutcáján ELADÓ. 
Dupla garázs, pince, szép kert 
tartozik hozzá. Telefon: 06-
70/312-4719
Napkor, Kossuth úton régi 
típusú ház, nagy kertel ELADÓ. 
Ár: 4.000.000 Ft. Telefon: 06-
30/259-2700
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
Nyíregyháza, Május 1. téren 
36 nm-es szép állapotban lévő 
lakás ELADÓ. Irányár: 6,2 M Ft. 
Telefon: 06-20/518-6954

ÜZLET, GARÁZS
Nagykálló központjában a 
Táncsics M. úti garázssoron 
garázs BÉRELHETŐ. Telefon: 
42/263-465
Nagykálló, Korányi F. út 7. sz. 
alatt 2 db tetőtéri üzlethelyiség 
július 15-től KIADÓ. (Az eon 
helyén). Telefon: 42/263-365; 
06-70/779-4576

INGATLAN, FÖLD
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-Nagykertiszőlőben 
3698 nm-es építésre is alkal-
mas telek ELADÓ. Telefon: 
06-30/648-5208
Nagykálló határában (Kö-
zépszékben) 1,5 kat. hold 
szántóföld ELADÓ, vagy 
bérletbe KIADÓ. Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 öl 
szántóföld KIADÓ. Telefon: 
06-20/253-8170

ADÁS-VÉTEL
Jó állapotban lévő használt 
Csepel kerékpárt vásárolnék 
Telefon: 06-30/204-7188 (17 óra 
után érhető el)
ELADÓ 2 db nyári autógumi 
175/70/13 újszerű állapotban. 
Telefon: 06-20/253-9920
ELADÓ 4 db FEG típusú, 
kitűnő állapotban lévő öntöttvas 
konvektor. Telefon: 06-20/260-
2223
Egy 300 literes jó állapotban 
lévő fagyasztóláda ELADÓ. 
Telefon: 42/265-170
ELADÓ 400 l fagyasztóláda, 
140 l üvegajtós hűtőszekrény, 
polcok, pult, Samsung pénz-
tárgép. Üzlethelyiség KIADÓ. 
Telefon: 42/263-044
ELADÓ 100 l Ariston villany-
bojler (3,5 éves) - 15.000.- Ft  
50 l  Ariston villanybojler (új) 
- 13.000.- Ft  számítógépasztal 
- 7.500.- Ft  kombinált hűtő-
szekrény 3 rekeszes fagyasztó-
val - 38.000.- Ft 90x200 fenyő 
ágy, matraccal - 21.000.- Ft 
4 személyes étkezőasztal 
székekkel - 14.000.- Ft kanapé, 
2 fotel - 23.000.- Ft babahor-
dozó - 25.000.- Ft C 12-es 
gázkazán - 20.000.- Ft  Telefon: 
06-30/371-4659
Saválló mosogató tálca 2 me-
dencés, csepegtetős szifonnal 
ELADÓ. Telefon: 06-70/646-
1547

ELADÓ egy tulipános, tölgyfa 
nappali-ebédlő szekrénysor, 
magassága: 2,2 m, szélessége: 
3,3 m. Telefon: 06-70/206-7663

ÁLLATOK
Hízó és malac ELADÓ. Tele-
fon: 06-30/580-8030
30 méhcsalád ELADÓ Telefon: 
06-20/490-7630; 06-20/510-
4800
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK. 
Telefon: 06-20/804-6100

SZOLGÁLTATÁSOK
Gyermekek és idős emberek 
felügyeletét vállalom nagy sze-
retettel és türelemmel. Telefon: 
42/264-733
Ügyes, talpraesett 20 éves 
érettségizett lány, cukrász 
gyakorlattal nyári munkát keres. 
(Szezonális is lehet) Telefon: 
06-30/946-2250
Gyerekfelügyeletet vállalok, 
akár 1 órát is. Telefon: 06-
70/646-1547
Ruhajavítást vállalok (cipzár-
csere, aljazás, alakítás... stb.) 
Rövid határidővel.  Telefon: 
06-20/536-1981
Heverők, franciaágyak, sarok-
ülők, antik bútorok kárpitozását, 
egyedi puffok gyártását, rövid 
határidővel vállalok. Telefon: 
06-20/396 3561
Parkettázást, csiszolást, lak-
kozást, laminált padló lerakását 
rövid határidővel, garanciával 
vállalok. Közületek részére is. 
Telefon: 06-70/576-5372

KERES
Nyomravezetői díjat ajánlok, 
vagy visszavásárolnám kisfiam 
ellopott, ezüst színű, lapított 
vázas német BMX kerékpárját. 
Telefon: 06-30/831-1148

Haklik 
Jánosnak 

85. 
születésnapja alkalmából 

kívánunk jó egészséget és még 
nagyon hosszú, boldog életet!
Sok szeretettel: Gyermekei, 

Unokái és Dédunokái


