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Évek óta szokásos módon – tánc-
cal, énekszóval, zászlóbontással 
– nyitották meg július 17-én a 
XXVI. TÉKA Népművészeti tá-
bort Nagykálló-Harangodon.

A Téka táboroknak is fontos hely-
színe, a tánccsűr ünnepélyes avatá-
sa után Borsiné Sveda Anita lépett 
mikrofonhoz és megnyitotta az idei, 

a sorban 26-ik Téka Népművészeti 
Tábort, bemutatta a foglalkozásveze-
tőket, s felhívta a táborlakók figyel-
mét néhány alapvető szabályra, hogy 
a következő napokban mindenkinek 
csak felhőtlen kikapcsolódásban és 
munkálkodásban legyen része. 
A tábornyitón idén is a vendégek 
Barsi Csaba vezetésével kéz a kéz-
ben muzsikaszó kíséretében, tán-
colva és a táncmester vidám, tréfás 
rigmusainak kurjantásai közepette 
jutottak fel a dombra, ahol a tábor 
háziasszonya felhúzta a zászlót, mely 
a XXVI. Téka tábor „hivatalos” kez-
detét jelentette, s amit pontosan egy 
hét múlva hasonló táncünnep kísére-
tében engednek le. 
A csűrbe visszaérkező mulatozó so-
kaság aztán egy szusszanásnyi pihenő 
után már egy koncerten találta magát, a 
tábor első estéjén ugyanis a Tükrös ze-
nekar muzsikált. A zenekar egyébként 
nem érkezett idegenként a táborba, 
hiszen 11 évig (1987–1998) zenéltek 
a tánctanulóknak, illetve a táncházak 
közönségének Harangodon. 
Az eseményekben gazdag nap aztán 
a gyermek, majd pedig a hajnalig tar-
tó felnőtt táncházzal ért véget.

Ez már a huszonhatodik!
Téka tábor Nagykálló-Harangodon

Hasonlóan más településekhez, 
Nagykállóban is egyes utcákban prob-
lémát jelent a járdák rossz állapota, 
illetve több szakaszon azok hiánya. 
Az idei évben azonban szembetűnő 
változások tapasztalhatók majd ezen 
a területen, ugyanis Nagykállóban 
minden eddiginél nagyobb arányú 
járdaépítési és felújítási program va-
lósul meg.

Európai Uniós és hazai támogatási 
forrásokból – számos egyéb fejlesz-
tés mellett – 20 utcában csaknem 10 
km járdaszakasz épül, illetve kerül 
felújításra. (A Kiskállóban megvaló-
suló járdaszakaszok felújításáról: a 2. 
oldalon olvashatnak.) 
Sok nagykállói ember régi vágya tel-
jesül, elsősorban azoké, akik évek, 
évtizedek óta vártak arra, hogy házuk, 

munkahelyük elől nagyobb esőzések 
idején eltűnjön a bokáig érő sár.
Az elkövetkező hónapokban – több 
mint 100 millió forintból – megva-
lósuló járdaépítési és felújítási prog-
ram része a város teljes arculatváltá-
sának, hiszen a városrészekben folyó 
építkezéseknek köszönhetően végre 
sikerül Nagykálló falusias jellegét 
levetkőzni.

Indul a járdaépítés

A járdaépítés, -felújítás által érintett utcákat a táblázat tartalmazza:
Széchenyi u. Útépítés: 200 m, járda: 400 m (mindkét oldalon a Korányi utcától a 

Budai Nagy Antal utcáig)
Budai Nagy Antal u. Út 490 m, járda: 620 m, kerékpárút: 620 m (2–40. sz.)
József Attila u. Út: 282 m, járda 267 m (1–29. sz.)
4911 sz. főút (Korányi F. u., Bátori út) Út: 4650 m, járda: 720 m, kerékpárút: 1580 m (Korányi F. 13–21., 

Bátori 4–26. sz.)
4102 sz. főút (Kossuth u., Nagybalkányi 
út)

Út: 3950 m, járda: 639 m (Kossuth u. 5–23, 12–30, Nagybalkányi 
6–16. sz., páratlan oldal Mártírok utcától a Zrínyi I. utcáig )

Dózsa György u. Járda: 1200 m (1–91. sz.)
Damjanich u. Járda: 420 m (Mártírok utcától Bem J. utcáig – páros oldal)
Mártírok u. Járda: 160 m (páros oldal 2–14. sz.)
Jókai M. u. Járda: 883 m (17–65., 2–18. sz.)
Akácos u. Járda: 730 m (Dózsa Gy. utcától a Rózsa utcáig páros oldalon és a 

25–33. sz.)
Temető u. Járda: 637 m (2–4. sz. és a páratlan oldalon végig)
Bethlen G. u. Járda: 132 m (2–14. sz.)
Bocskai I. u. Járda: 255 m (2–16. sz.)
Deák Ferenc u. Járda: 344 m (2–36. sz.)
Hunyadi J. u. Járda: 300 m (2–20. sz.)
Ibolya u. Járda: 322 m (14–46. sz.)
Kisharangodi út Járda: 272 m (2–26. sz.)
Petőfi S. u. Járda: 320 m (1–23. sz.)
Somogyi B. u. Járda: 243 m (2–14. sz.)
Táncsics M. u. Járda: 599 m (1–53. sz.)

A XXVI. Téka tábor megnyitójára 
– az ígéretekhez híven elkészült – a 
Nagykálló egyik jelképének számí-
tó harangodi tánccsűr felújítása.

Pontosan úgy, mint 24 éve, 2010. 
július 17-én is muzsikaszóval kez-
dődött a harangodi tánccsűr avatása. 
Két évtizede a Téka együttes, most 
pedig Szalonna és bandája zenélt, 
fokozta a hangulatot, hogy az ünnepi 
csűravató, a szalagvágás és köszöntő 

után elkezdődhessen a 8 napig tartó 
vigadalom Nagykálló-Harangodon.
Elsőként a tábor háziasszonya 
Borsiné Sveda Anita köszöntötte a 
megjelenteket, s elevenítette fel a 24 
évvel ezelőtti építkezés körülményeit. 
Beszélt a tervezőről, Ekler Dezsőről, 
akinek építészeti alkotása Nagykálló 
egyik jelképévé vált, s amely nem-
csak idehaza, hanem külföldön is is-
mertté vált.  

(Folytatás a 4. oldalon)

Elkészült a harangodi 
tánccsűr

Közös siker
Közel négy milliárd forint értékű 
infrastrukturális fejlesztés indult/
indul el Nagykállóban, amely eszté-
tikailag és a mindennapos használat 
szempontjából is megváltoztatja 
városunk arculatát.

A következő hónapokban megvaló-
suló fejlesztések rövid ideig ugyan 
felfordulást okoznak majd az egyes 
városrészekben, de a rekonstrukció 
valamennyi eleme Nagykálló lakosai-
ért történik. Az önkormányzat és az itt 
élők összefogásának eredményeként 
az Európai Unió támogatásával való-
sulhatnak meg azok a beruházások, 
amelyekre már több évtizede szükség 
lenne.

Többéves előkészítés

– Nagykállóban az elmúlt 6 év során 
a lakosság jelzései alapján a város-
fejlesztési kollégium tagjainak, civil 
szervezetek képviselőinek, az intéz-
mények vezetőinek javaslata alapján 
készítették el a terveket a szakembe-
rek, amelyek a mostani időszakban 
teljesednek ki – mondja Juhász Zoltán 
polgármester. – A többéves előkészítést 

követően abba a szakaszba érkeztünk, 
amikor néhány hónap alatt – felgyor-
sult tempóban – valósul meg mintegy 
négy milliárd forint értékű beruházás. 
Nagykállóban olyan nagyságrendű és 
olyan minőségű projektek indulnak, 
amelyekhez fogható annak előtte még 
soha nem valósult meg, s a jövőben so-
kat kell azért dolgozni, hogy hasonló 
sikereket érjünk el, mint az elmúlt idő-
szakban. Ennek köszönhetően teljes 
arculatváltás történik Nagykállóban: 
városiasabb, még használhatóbb, még 
élhetőbb európai kisváros épül. S 
mindez egy óriási összefogás eredmé-
nye, amit ezúton is szeretnék megkö-
szönni minden jó szándékú nagykállói 
embernek.

Álmok nélkül nincsenek 
eredmények

A közel 4 milliárd forintból megvaló-
suló infrastrukturális fejlesztések töb-
bek között az alábbi elemekből állnak: 
szociális városrehabilitáció (ami jelen-
ti: utak, kerékpárutak, járdák építését, 
felújítását, szociális inkubátorház és 
képzőközpont, szociális bérlakások 
kialakítását, a Korányi úti társasházak 

felújítását, környezetének rendbetéte-
lét, az Akácos úton nappali központ 
kialakítását, az ún. gödrök rendbetétel-
ét), illetve funkcióbővítő városközpont 
fejlesztése (aminek része: a református 
templom és környezetének felújítása, 
a Debreceni út és a Zrínyi M. u. által 
határolt terület csillapított forgalmú 
övezetté alakítása, a Korányi Frigyes 
Gimnázium akadálymentesítése és az 
energiatudatos mintaprojekt megvaló-
sítása stb.) 
Az Európai Unió támogatása kiemel-
kedő jelentőséggel bír a projektek 
megvalósításában, hiszen ha minden 
építkezést, felújítást, átalakítást sa-
ját forrásból próbálna megvalósítani 
Nagykálló város önkormányzata, ak-
kor nem igen jutna másra pénz. 
– Mertünk nagyot álmodni, s tudtunk 
reális terveket készíteni – teszi hozzá 
Juhász Zoltán.

Az összefogás eredménye

Közös sikernek tartja a megvalósuló 
fejlesztéseket a polgármester. Szerinte 
sokat köszönhet az önkormányzat a he-
lyiek kitartásának. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Közös siker
(Folytatás az 1. oldalról)

– Magyarországon nem hagyományos pályázati  
konstrukció az, ami megvalósul városunkban – jelentette 
ki Juhász Zoltán. – Az Észak-alföldi régióból mindössze 
két pályázatot (a nagykállóit és a tiszavasvárit) nyújtot-
tak be hasonló tartalmi elemekkel. Hangsúlyoznom kell, 
hogy a megvalósuló projekt – az összefogás eredménye-
ként – egy komolyan átgondolt és összehangolt fejlesz-
tést eredményez majd Nagykállóban. Amellett, hogy a 
városban esztétikai, látványos fejlesztések történnek – 
gondoljuk csak a több kilométer hosszú járdaépítésre, 
épületek felújítására stb. – emellett belső, tartalmi ele-

mei is nagyon fontosak. Hiszen a szociális rehabilitáció 
az itt élők életminőségét, mindennapjait segíti, azokét, 
akik amúgy is rászorultak.

Újra összeülnek a városfejlesztési kollégiumok

Polgármester úr elmondta, a jövő év elején ismét össze-
ülnek a városfejlesztési kollégium tagjai. „Az előttünk 
álló 5–10 év városfejlesztési koncepciójának megalko-
tása szintén a nagykállói emberek, civil szervezetek, a 
városfejlesztési kollégiumok tagjai, helyi vállalkozók, 
építészek összefogásával fog megszületni.”

Esővíz felhasználása, hibrid 
fűtési rendszer kiépítése, zöldtető 
kialakítása – részben  
ezek az elemei annak a minta-
projektnek, amely idén nyáron 
Nagykállóban a Korányi  
Frigyes Gimnáziumban valósul 
meg.  

Nem egyedi eset, hogy egy néhány 
évtizede épült létesítmény koránál 
fogva elavult műszaki színvona-
lon, meglehetősen rossz energeti-
kai, vízfelhasználási adottságokkal 
rendelkezik. Ennek következtében 
mind a fűtés mind pedig a vízhá-
lózat elavult és pazarló, ami jóval 
nagyobb költségeket ró a fenntartó 
önkormányzatra, mint amit a mai 
korszerű, alternatív, környezetbarát 
technológiák kínálnak. 
A nagykállói középiskola Korányi 
Frigyes Gimnázium és Kollégium 
épületében is hasonló a helyzet, 
ahol egy pályázatnak köszönhető-
en most az elavult, és gazdaságta-
lan üzemeltetési rendszer helyett 
modern, energiatakarékos és kör-
nyezetbarát berendezések beépí-
tésére kerül sor. „A fenntartható 
életmódot és környezettudatos ma-
gatartást népszerűsítő mintaprojekt 
megvalósítása a nagykállói Korá-
nyi Frigyes Gimnázium és Kollé-
gium környezettudatos és energia-
takarékos átalakításával” címmel 
az országban is egyedülálló projekt 
megvalósítására  Nagykálló Város 
Önkormányzata Európai Uniós for-
rásból 199 107 468 forintot nyert, 
ami a teljes beruházás 95 százalé-

kát jelenti, így öt százalékot, közel 
10 millió forintot önerőből biztosí-
tanak. 
A beruházás az oktatási intézmény-
ben 2010 májusától augusztus 
végéig tart és a kivitelezés során 
környezetbarát energia és víztaka-
rékossági megoldások valósulnak 
meg, továbbá a létesítmény energe-
tikai korszerűsítése során megújuló 
energiát hasznosító hőszivattyús és 
a legjobb hatékonysággal rendel-
kező kondenzációs gázkazánokból 
álló „hibrid” fűtési rendszer kerül 
kialakításra.
A középiskola lapostetős részén – az 
étkező fölött – zöldtetőt alakítanak 
ki a szakemberek, ami megfelelően 
biztosítja az épület hőszigetelését 
mind a nyári, mind a téli időszak-
ban, emellett esztétikailag is látvá-
nyosabb, mint a meglévő. A létesít-
mény korszerűtlen világítótesteit 
modern, energiatakarékos izzókra 
cserélik. Kiépítésre kerül egy eső-
víz begyűjtő-hasznosító rendszer, 
melynek segítségével a jövőben a 
WC-k öblítése – időjárástól füg-
gően – részben vagy egészében 
esővízzel történik majd. Lecse-
rélik a meglévő vízpazarló csap-
telepeket, zuhanyfejeket modern 
infra-vezérlésű telepekre. A fedett 
és megfelelő kapacitású, modern 
kerékpártároló kialakításával pedig 
a környezettudatos közlekedés és 
az egészséges életmódhoz szokta-
tás is a célok között szerepel, mint 
az is, hogy a projekt keretében 20 
százalékkal csökkentik a hulladék-
kibocsátást helyi komposztálással, 

illetve a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésével. 
A projekt további célja ezen újsze-
rű környezetbarát megoldások mi-
nél szélesebb körű megismertetése, 
és elterjesztése az intézmények és 
a háztartások szintjén egyaránt. 
– Fontos esemény a mai, de nem 
csak a Korányi Frigyes Gimná-
zium, a város életében, hanem a 
térségben is – mondta még június 
végén a nyitórendezvényen Juhász 
Zoltán Nagykálló polgármestere. – 
Az évek során a környezetet, a klí-
mát olyan nagymértékű károsodás 
érte, ami visszafordíthatatlan, ezért 
nagyon fontos a meglévő természe-
ti értékeink megóvása. 
– A megvalósuló környezettudatos 
és energiatakarékos beruházás mel-
lett egy kommunikációs tevékeny-
séget is magában foglaló projekt 
valósul meg Nagykállóban, amely 
a lakosság lehető legszélesebb ré-
tegei számára szolgál mintául a 
környezettudatos életmódot, és 
fogyasztást illetően, amit bízunk 
benne, hogy a jövőben sokan kö-
vetnek majd az országban – mond-
ta a rendezvényen Pálfi Katalin, a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóságának osz-
tályvezetője. 
Az intézmény igazgatója Bobonka 
Gyula elmondta: mivel a kistérség 
kiemelt jelentőségű középiskolájá-
ról van szó, így a megvalósuló pro-
jektnek nagy jelentősége lesz az itt 
tanuló diákok szemléletmódjának 
környezettudatosabbá formálásá-
ban.

Zöldtetőt építenek,  
esővizet gyűjtenek

Egy beruházási döntés meghozatalakor több alternatív lehetőség kínálkozik a finanszírozási konstrukció kiválasztása során egy vállalkozás, egy önkormányzat számára (pályázat, 
hitel, tőke, saját forrás). Természetesen mindenki törekszik arra, hogy az adott körülmények között a legkedvezőbb feltételrendszer keretében jusson forráshoz. Nagykállóban több, 
az Európai Unió által finanszírozott projekt valósul meg a 2007-2013 közötti időszakban. A támogatásból és önkormányzati saját forrásból létrejövő beruházások a város szinte min-
den részét érintik, a nagykállói emberek mindennapjaira lesznek hatással. Júniustól a Nagykállói Hírmondóban az EU Tükör című rovatban ezeknek a projekteknek a megvalósulási 
folyamatát ismertetjük.

Jelenleg zajlanak a korábban 
támogatást nyert „Nagykálló 
Város Integrált, Szociális Jellegű 
Városrehabilitációja” pályázat 
kivitelezési munkái a Jókai utcai 
volt német tanári lakásoknál, a 
Korányi utcai lakótelepen. 

Teszovál telepen és a pályázattal 
érintett akcióterület egyéb hely-
színein. A pályázat sikerén felbuz-
dulva Nagykálló Város Önkor-
mányzata újabb szociális jellegű 
városrehabilitációra pályázott ezút-
tal a kiskállói településrészen.
A pályázat sikeres szereplése ese-
tén megújul az Inségdomb és kör-
nyezete, többek között új kilátó és 
lépcső kerül a dombra. Közlekedési 
Infrastruktúra fejlesztés keretében 
járdafelújítás valósul meg a Bátori 
úton, a Ságvári u., a Rákóczi u. és 
a Balassi Bálint utcában. Belterületi 
utak felújítására az Arany János u. 
és a Rákóczi u., kerékpárút felújí-
tásra pedig az Arany J. utcában és a 
Bátori úton kerül sor. 
Több park és közösségi terület fel-
újítására is sor kerül: a Ságvári úton 
a játszótér és a focipálya rekonst-
rukciója valósulhat meg, továbbá 
a mellette lévő ligetes területen az 
idősebb korosztály számára pihenő-
park kialakítása is szerepel a tervek-
ben.
A pályázat lehetőséget biztosított 
gazdasági és szolgáltató célú épüle-
tek felújítására, amennyiben a tulaj-
donosok partnerként csatlakoznak 
az önkormányzathoz és biztosítják a 
szükséges önrészt. 

További partnerek a pályázatban a 
Görög Katolikus Egyház, a Római 
Katolikus Egyház a Kelet-Karitász 
Alapítvány, a Nagykállói Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Városvédő Egyesület.
A Görög Katolikus Egyház a 
kiskállói templomot és környezetét 
újítja fel, a Római Katolikus Egy-
ház a Bátori úton található kápolnát, 
a Kelet-Karitász Alapítvány pedig a 
római katolikus kápolna épületének 
másik részében alakít ki székhelyet 
és tanácsadó irodát, hogy karita-
tív tevékenységét minél magasabb 
színvonalon tudja végezni. A Vá-
rosvédő Egyesület a fejlesztésekkel 
egyébként kevésbé érintett utcák-
ban fog fásítási, parkosítási akció-
kat szervezni, így a Magyi úton és a 
Magyi utcán, valamint a Gyöngyvi-
rág utcában.
A pályázat kiegészítő elemei a kü-
lönféle, a közbiztonság erősítését 
szolgáló, a környezettudatosságot 
népszerűsítő, továbbá közösségépí-
tő kulturális és sportrendezvények. 
Ezeknek a rendezvényeknek a ter-
vek szerint többek között a pályá-
zat motorját jelentő Közösségi Ház 
és Sportcentrum fog helyet adni, 
amely a Balassi Bálint u., a Kállai 
Éva u. és a Mártírok útja által hatá-
rolt területen fog megépülni olyan 
sportolási lehetőségekkel, mint 
nagypályás labdarúgás, tenisz- és 
fallabda, asztalitenisz, továbbá 
olyan közösségi funkciókkal, mint 
a zenekari próbaterem és egyéb 
művészeti csoportok által igénybe 
vehető termek.

Új szociális 
városrehabilitáció 

Kiskállóban

Megújul az Inségdomb és környéke is
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A települések jelentős része szinte minden évben 
kénytelen szembenézni belvízi elöntéssel bel- és 
külterületen egyaránt, így a kárelhárítás jelen-
tős terhet ró mind a lakosságra, mind pedig az 
önkormányzatokra. Az elmúlt hetek, hónapok 
szélsőséges, csapadékos időjárása szinte vala-
mennyi településen gondot okozott.

A mezőgazdasági földek védelme, a belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszerek minél gyorsabb 
és hasznosabb vízelvezetése vált szükségessé 
Nagykállóban is. 
– Az önkormányzat tulajdonában lévő, fejlesztéssel 
érintett külterületi csapadékvíz-elvezető árkok már 
nem tudták betölteni funkciójukat, melyhez a szél-
sőséges időjárási körülmények, a heves esőzések, a 
feltöltődés és a rongálások is hozzájárultak. Az ár-
kok fenékmélysége nem volt megfelelő, a partfalak 
rendbe hozása szükségessé vált a bemosások és a 
növényzet elburjánzása miatt. Az átereszek átfo-
lyó képessége lecsökkent, balesetveszélyessé vált 
– mondta Juhász Zoltán júniusban a program meg-
valósítását lezáró sajtótájékoztatón. – A közelmúlt 
csapadékos időjárása is igazolja az elvégzett mun-
ka jelentőségét, a beruházás előtti állapot ugyanis 
veszélyeztette a környező mezőgazdasági területek 
termelését, és részben a belterületeket is. 
A fejlesztések Nagykállóban 6 helyen valósultak 

meg: Felújításra kerültek a Nagy-Ludas szivárgó 
csatorna szakaszai. A (víz)rendezés során az árkot 
és a tározót megtisztították a növényzettől, a szi-
várgót keresztmetszeti kialakítással helyreállították. 
Egy síkvidéki tározó építése, illetve csatorna-felújí-
tása történt meg 2 hektáron a Forrás-dűlőben – az 
egykori kenderáztató területén. Ezen kívül megtisz-
tították a Haszon-tói csatornaszakaszt, valamint a 
Csegzei csatornát. A fejlesztés során a Ludastói és a 
Biriszőlő út által határolt területen lévő csatornák is 
felújításra kerültek.
A beruházás összköltsége nettó 84 061 668 Ft volt, 
amiből (nettó) 58 843 168 forintot a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal kiírásán nyert Nagykálló 
Város Önkormányzata.
– A kivitelezési munkákban a mezőgazdasági ter-
melők is részt vettek, segítségükre voltam, mivel 
több önkormányzati területet a magántulajdonban 
lévő földterületeken keresztül lehetett megközelíte-
ni – tette hozzá a polgármester. – A fejlesztés célja 
volt, hogy a csatornák újra betöltsék funkciójukat, 
védve ezáltal a heves esőzések káros következmé-
nyeitől a környező településrészeket és mezőgazda-
sági területeket. 
A projekt megvalósítása során csökkent a belvízzel 
veszélyeztetett területek aránya, javult a belvíz elle-
ni védekezés hatékonysága. Emellett fontos szem-
pont volt a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai 
állapotának megőrzése is Nagykállóban. 
– Összességében elmondhatjuk: jelentős területet 
sikerült ennek a programnak a segítségével rendbe 
tenni, azonban az elmúlt hetek, hónapok csapadékos 
időjárása azt mutatja, hogy szükséges tovább foly-
tatni ezt a munkát – hangsúlyozta a polgármester.
– A víztározó rekonstrukciója előtt a Nagykállói 
Városvédő Egyesület társadalmi összefogással 
gyűjtötte össze a hosszú évek alatt itt felhalmozó-
dott illegálisan lerakott hulladékot. Ezt az akciót 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tá-
mogatta, mely támogatásból a szemétgyűjtéshez 
szükséges eszközök, a hulladékszállítás és a sze-
mét-elhelyezés költségét is finanszírozni tudta 
az egyesület. A szélsőséges időjárás elmúltával a 
hulladéktól megtisztított partvonal füvesítésére is 
sor kerül – szintén a pályázati támogatásból – tájé-
koztatott Véghseő Sándor, a Városvédő Egyesület 
vezetője.

A Nagykálló-Kállósemjén és Nagykálló-
Birke-tanya között 2008-ban megépült 
kerékpárutak mellett még ebben az évben 
újabb (bicikli)út épül több mint 1,5 km hosz-
szúságban a Nyíregyházi úton. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív Program Regionális Irányító Hatóságától 
(ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0002) nyert támogatást 
Nagykálló Város Önkormányzata „BiKe – Bizton-
ságban két keréken – II. ütem” megvalósítására. 
Ennek során a Korányi út elején lévő benzinkúttól 
az M3-as autópálya nagykállói csomópontjáig 1580 
méter hosszúságban épül kerékpárút.
A projekt tervezett összköltsége 62 230 534 Ft, ami-
ből 69 145 038 Ft a támogatás összege.
Mint ismert Nagykálló 7 településsel összefogva 
gesztorként sikeres pályázatot nyújtott be a Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz a te-
lepüléseket összekötő hivatásforgalmú kerékpárút 
kialakítására 2008. évben. A projekt része egy kon-

cepcionálisan felépülő, átgondolt kistérségi, illetve 
kistérségeket (Nyíregyházi, Nagykállói, Nyírbátori) 
összekötő kerékpárút kialakítása. Az első ütem – a 
Nagykállót Kállósemjénnel összekötő szakasz már 
megvalósult, a további szakaszok tervezése van 
folyamatban. A teljes projekt 37 km kerékpárút 
hálózat kialakítását célozza, amely közel 200 000 
embert érint.
A projekt általános célja a Nyíregyházi, Nagykállói, 
és Nyírbátori térség kerékpáros infrastruktúrájának 
kialakítása és fejlesztése, a kerékpározás, mint kör-
nyezetbarát közlekedési mód elterjesztése érdeké-
ben.

– Nagyon fontosnak tartom a bicikliutak építését 
– szögezi le Juhász Zoltán polgármester úr. – A 
Nagykálló-Kállósemjén között lévő kerékpárút ki-
használtsága is bizonyítja: milyen nagy szükség van 
ezekre. Elsősorban baleset-megelőzés szempontjá-
ból, hiszen 2008 óta ezen a szakaszon nem történt 
súlyos sérülésekkel járó, illetve halálos kimenetelű 
kerékpáros baleset, mint az azt megelőző években. 
A nagykállói városvezetés célja, hogy a külterüle-
tek mellett a belterületen is kerékpárutak épüljenek. 
Úgy tűnik, erre reális esély van, ugyanis a Budai 
Nagy Antal utcán több mint 600 méteren rövidesen 
elkezdődnek a kivitelezési munkálatok.

Játszóház, tanoda, fejlesztő tér, teleház, 
tanácsadói és segítő szolgáltatások – többek 
között ezek is helyet kapnak majd a Jókai 
utcán néhány éve üresen álló ún. német 
lakásokban.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív Program támogatási rendszere keretében 
a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Ha-
tóságától a „Nagykálló Város Integrált, szociális 
jellegű városrehabilitációja” című (ÉAOP-5.1.1/A-
2f-2009-0001) pályázat keretében nyert támogatást 
Nagykálló Város Önkormányzata a Híd Közösségi 
Ház kialakítására. A Jókai M. u. 28. sz. alatt lévő 
épületegyüttes átalakítására összesen 88 337 896 Ft 
a pályázaton nyert támogatás összege 103 926 936 
forint elszámolható költségvetés mellett.
Korábban a városvezetés célja az volt, hogy értékesí-
ti az önkormányzat tulajdonában lévő hat darab – az 
ún. német – lakásokat, de nem volt rá kereslet. Ezért 
úgy döntöttek, hogy bevonják ezeket az ingatlanokat 
is a szociális városrehabilitációs projektbe. 
A Híd Közösségi Ház funkciójáról Béni Sándort, a 
körzet önkormányzati képviselőjét kérdeztük. 

A Híd Közösségi Házat kiknek, milyen ügyfélkör 
részére hozza létre az önkormányzat?
– Az évek óta üresen álló német tanári lakások át-
alakításával olyan közösségi házat hoz létre az ön-
kormányzat, melynek tervezett szolgáltatásai: ját-
szóház, tanoda, fejlesztő tér, teleház, tanácsadói és 
segítő szolgáltatások. A közösségi házat a városban 
élő gyermekek, fiatalok, illetve a hátrányos helyze-
tű, alacsony képzettségű, munkanélküli emberek, 
illetve helyi civil szervezetek számára hozzuk létre.
A Híd Közösségi Házban kialakításra kerülő játszó-
házban olyan programokat szerveznek majd a gye-
rekek részére, amelyek bővítik ismereteiket, kéz-
ségeiket; emellett a szülő távollétében (ügyintézés, 
munka, munkahelykeresés) napközbeni helyettesítő 
ellátást, időszakos gyermekfelügyeletet is biztosíta-
nak.
A tanoda elsősorban a képességeknek-készségek-
nek a fejlesztésére fordít figyelmet, a valamilyen 
szempontból hátrányos helyzetű fiatalok számára. 
Itt a program nem iskolai keretek között zajlik, de 
az iskolával szorosan együttműködve, amely nem 
korlátozódik csupán tanulmányi segítségre, hanem 
fontos eleme a tanulók egyénre szabott segítése és 
fejlesztése is. A tanoda közösségteremtő ereje leg-
főképpen otthonos légkörében rejlik majd. Ez ösz-
szefügg azzal, hogy egy tanodában általában hason-
ló helyzetű (nemegyszer rokoni kapcsolatban lévő) 
gyerekek vannak. Számukra csoportos szabadidős 
tevékenységeket szerveznek majd a szakemberek, 
mint például: kirándulásokat, táborokat, de lehető-
ség lesz közös ünnepek, rendezvények, kulturális 
programok lebonyolítására is, a megfelelő eszközök 

beszerzését követően pedig helyet kapnak különbö-
ző sporttevékenységek is az épületben. 

Milyen jellegű tanácsadással találkoznak majd a 
közösségi házba betérők?
– A közösségi házban működő tanácsadó szolgálta-
tások – pszichológus, logopédus stb. – mind a szülő, 
mind a gyermek problémáinak kezelésében nyújt 
majd segítséget.

Az épületegyüttesben szintén a városrehabilitációs 
program egy másik beruházási elemeként ki-
alakításra kerül három db (szolgálati) lakás is, 
amely a nagykállói szociális hálózatban dolgozó, 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők lakhatását 
oldja meg. Az önszerveződő civilek milyen szere-
pet kapnak itt?
– A civil szervezetek képviselői gyakran azzal a 
problémával fordultak a város vezetése felé, hogy 
nem rendelkeznek olyan irodával, amely különbö-
ző szolgáltatások elérését biztosítja számukra. Ne-
hézséget jelent például: a pályázatokat elektronikus 
úton történő benyújtása, vagy olyan terem használa-
ta, ahol a teljes tagsággal le tudnának ülni egy köz-
gyűlés, vagy egyéb rendezvények alkalmával. A Híd 
Közösségi Házban megfelelő helyiséget biztosíta-
nak számukra. A teleházban valamennyi nagykállói 
lakos, illetve a városba érkező látogató számára 
biztosítanak modern multimédiás eszközökhöz (szá-
mítógép, fénymásoló, fax, szkenner, internet) törté-
nő hozzáférést. De szolgáltatásait a Híd Közösségi 
Házban megforduló civil szervezetek, tanácsadó és 
segítő szolgáltatók is igénybe vehetik.

Mikor kezdődtek itt a kivitelezési munkálatok, és 
előreláthatóan mikor veheti birtokba a nagykö-
zönség?
– A kivitelezés május végén kezdődött a társasházak 
felújításával és a volt magtár épület átalakításával 
egyidőben, és várhatóan december elejére készül el.

Milyen jelentőséggel bír majd ez a fajta közösségi 
ház a körzetben, a városban?
A Közösségi Ház jelentősége elsősorban abban áll, 
hogy korábban nem elérhető, vagy egyáltalán nem is 
létező szolgáltatásokat tesz mindenki számára hoz-
záférhetővé, javítva ezzel nemcsak a körzetben, ha-
nem a város egész területén élő lakosság életminő-
ségét. Másodsorban ez a településrész még jobban 
bekapcsolódik a város vérkeringésébe. 

Nagykálló külterületi vízrendezése

Újabb utat aszfaltoztak le

Még biztonságosabban kétkeréken

Helyi közösségek háza

Néhány héttel ezelőtt elkészült a József A. utca 
felújítása – padkaépítés, aszfaltozás.

A Kossuth és a Simonyi utak felújítása után újabb 
utcában történt meg burkolatfelújítás. A közel-
múltban az aszfaltréteg erőteljes elhasználódása 
indokolttá tette a József Attila utca 280 m hosszú 
szakaszának felújítását. Az újraaszfaltozás mellett 
a meglévő szegélykő cseréjével vízelvezető sze-
gélyt is kiépítettek, ami az esőzések idején gondot 
okozó csapadékvíz elvezetésére szolgál, emellett 
több burkolatba eső műtárgy (csatornafedlap) és 
vízelnyelő rács szintbe emelése is megtörtént.
Juhász Zoltán polgármester elmondta: korábban már 

többször végeztek az érintett útszakaszon kisebb-na-
gyobb felújításokat, azonban mára időszerűvé vált a 
szegélykő és a csapadékvíz-elvezető rendszer meg-
építése, az utca aszfaltozása. A József Attila utca, 
illetve a belőle nyíló Kölcsey utca sűrűn lakott része 
Nagykállónak. A most megvalósult beruházás közel 
100 család számára biztosít biztonságosabb közle-
kedést. 
Az elkészült beruházás része annak a programnak, 
amelynek keretében több út és utca felújítása törté-
nik meg Nagykállóban a közeljövőben.
A József A. utcán megvalósult rekonstrukció teljes 
kiadásának összege: 5 786 329 Ft, amiből 2 893 165 
Ft pályázaton nyert támogatás.
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Felnőtteknek: 
Visszatérés a mansfieldi kastélyba / Aiken, 
Joan
Szoba kilátással / Forster, E.M. 
Szellem a házban / Forster, E.M.
Székely apokalipszis - Erdélyi magyar írók 
elbeszélései a hitről 
Szabad vagy, pillangó! / Charriére, Henri
Schindler listája / Keneally, Thomas 
Phillis / Gaskell, Elizabeth
Ördögváltozás Csíkban - Erdélyi magyar írók 
humoros elbeszélései 
Mutatvány a sötétben / Carr, J. D.
Mina Laury / Brontë, Charlotte
Lady Catherine nyakéke / Aiken, Joan
Jo fiai / Alcott, Luisa May
Gobelin - Színes melléklettel / Horváthné 
Harkai Marianna
Fiatalurak / Alcott, Louisa May
Ethan Frome, avagy egy szerelem csapdája / 
Wharton, Edith
Észak és Dél / Gaskell, Elizabeth 
Büszkeség és ártatlanság / George Eliot
Búcsújárás / Petelei István
Az elszántak / Nyírő József
Az angoltanár / Brontë, Charlotte
Az álmok asszonya / Csáth Géza
A vigasság háza / Wharton, Edith
A sibói bölény / Nyirő József
Aranyidők / Márai Sándor
A nyolc unokatestvér / Alcott,Louisa May
A nyíló rózsa / Alcott, Louisa May
A kék szempár / Hardy, Thomas
A galamb szárnyai / James,Henry
A céltalan szépség / Maupassant, Guy de

Gyerekeknek: 
Breaking Dawn - Hajnalhasadás / Meyer, 

Stephenie
Kedves Ellenségem! / Webster, Jean
Mazsi elszökik / Webb, Holly
Cica az erdőben / Webb, Holly
Ide kattints! (Klikk ide!) / Vega, Denise
Jó éjt, Lillebi / Steinbeck, Nina 
Lillebi barátra talál / Steinbeck, Nina
Fiúnak lenni csúcs / Senoussi, Samir
Hangya Peti / Sekora,Ondrej
Vörösharisnyás mentőakció / Saunders, Kate
Kótyagos boszorkák - Két égetnivaló boszor-
kány / Saunders, Kate
Kuckó a fán / Pitzorno, Bianca
Testvérek?! Na ne! / Parkinson, Siobhán
Shadowland - Árnyvidék / Noel, Alyson
Avonlea-i krónikák 2.  / Montgomery, Lucy 
Maud
Emily 4. - Forgószél / Montgomery, Lucy 
Maud
Tessék engem megmenteni! / Maar, Paul
Lódobogás - Lara és a szürke kanca / Duey, 
Kathleen
Lódobogás - Lara és az ezüstszínű kancacsi-
kó / Duey, Kathleen
Töf-töf elefánt - Füzesi Zsuzsa rajzaival / 
Csukás István
Aszpirin és Lucifer / Csukás István
Anya nélkül soha / Creech, Sharon
Az elveszett történet / Böszörményi Gyula
Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória
Csillagrét tündérei - Harangvirág és a mági-
kus megújulás / Bloom, Kate - Pack, Emma
Csillagrét tündérei - Borostyán és a bűvös ba-
rátság / Bloom, Kate - Pack, Emma
Csiperke néni mindenfélét nyer / Ahlberg, 
Allan
Csiperke bácsi az összes ruháját felveszi / 
Ahlberg, Allan

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár nyári könyvajánlója

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

Elkészült a harangodi tánccsűr
(Folytatás az 1. oldalról)

Majd az építkezésen dolgozó kivitele-
zőket sorolta: idősebb és ifjabb Toka 
Sándort, Szollár Jánost, Szőllősi Sán-
dort, Halász Györgyöt, Szőllősi Lász-
lót, Szabó Józsefet, ezt követően pedig 
azoknak mondott köszönetet, – többek 
között városunk polgármesterének Ju-
hász Zoltánnak, a Teszovál Kft. mun-
katársainak, ügyvezetőjének Teremi 
Istvánnak, Bíró Jánosnak, Gyimesi 
Istvánnak és munkatársaiknak –, akik 
az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, 
hogy az idei táborra már a felújított 
tánccsűrben muzsikáljanak a zenészek 
és szaporázzanak a táncos lábak.

Ezt követően Oroszné dr. Nagy Matild al-
polgármester asszony köszöntőjét hallhatták 
a megjelent nagykállóiak és a táborlakók:  
„Mindennap ünnep, forduló, 
születésnap, halálnap.
Ünnepe lelket feldúló
Születésnek, halálnak”
 Így kezdődik Nagykálló költőjének, a 21 
éve halott Ratkó Józsefnek Történelem című 
verse. Bár a költő a magyarság ezeréves tör-
ténelmének eseményeire gondolt e sorok írá-
sakor, engedjék meg, hogy én most csupán 
szűkebb hazám, Nagykálló-Harangod Téka 
tábor vonatkozásában értelmezzem. Nekem 
minden egyes Téka tábor ünnep. Mind a 25, 
amelyen részt vettem. Ünnep volt, ha nem 
szólnak meg érte, és a csűr sem haragszik 
meg rám, ’86-ban a „régi” csűr avatója. Az 
asszonyok biztosan megértenek, ha ide soro-
lom esküvőmet, amit itt tartottunk 1987-ben, 
és amelyen a most visszatérő Tükrös együttes 
muzsikált. És ünnepi alkalom úgy is minden 
évben nekünk, mint házassági évfordulónk. 
De kiemelt ünnep volt és mindnyájunknak 
igen emlékezetes a tavalyi, a tábor születé-
sének 25. évfordulója. Ma ismét ünnepelünk. 
A csűr újjá születésének napját.
Nagykálló Város Önkormányzata nevében 
én is köszönöm mindazoknak, akik lehetővé 
tették ezt az újabb ünnepnapot, mindenki-

nek, aki a csűr újjáépítésében tettekkel, öt-
letekkel, vagy akár segítő, bátorító szavak-
kal segédkezett. 
Sokat gondolkoztam azon, hogyan tudom 
szavakba önteni azt a néhány mondatot, 
amivel még valakinek szeretném megkö-
szönni a munkáját, mert közhelyszerűnek 
hangzott minden szó.  Csak akik vele együtt 
megélték a csűr bontásától a mai napig 
eltelt időszakot, azok érthetik meg, mire 
is gondolok. Borsiné Sveda Anitának, a 
Nonprofit kft. vezetőjének szeretnék köszö-
netet mondani, aki nemcsak végezte hivata-
los teendőit, ami úgymond munkaköri  kö-
telessége, hanem ebédet főzött az ácsoknak, 
hogy haladjon a munka, aki hol lelkesedett, 
és biztatott, hol kétségbeesett, de mindvégig 
hitte, hogy az időjárás tréfái ellenére a mai 
napon itt állhatunk, és ezeket az ünnepélyes 
pillanatokat megélhetjük úgy, hogy minden 
készen van, a helyén van. És igaza volt, teg-
nap délután háromnegyed ötkor a helyére 
került a Tordai Zoli által az utolsó héten 
újonnan kifaragott fej is, amit az ácsok még 
Anita utolsó bosszantására először fordítva 
tettek a helyére, és mint kiderült, rajta kívül 
nem is vette észre senki. Köszönjük Anita, 

hogy vagy nekünk, és köszönjük a csapa-
todnak, hogy segített és támogatott.
Végre ezt is megértük. Nem csak az elké-
szült, felújult csűrre gondolok, amire annyi 
éven át vártunk, amikor becsorgott az eső, 
vagy már a tábor fele idejében kilyukadt a 
táncos cipő talpa a göcsörtös padlózaton, 
a kiálló szögeken, hanem a lelkekben, a 
gondolkodásban bekövetkezett változás-
ra, amit itthon, Nagykállóban tapasztalok 
a Téka táborral kapcsolatban. Még soha 
ennyi lelkes segítő és támogató nem volt 
a városlakók részéről, mint most, a csűr 
felújítása során, akiket nem kérni kellett, 
hanem ők maguk ajánlották fel segítségü-
ket, vagy sokan csak kijöttek, és aggódó 
szemekkel nézték, vajon a tábor kezdetére 
elkészülnek-e a munkálatok. És pl. a csűr-
avató tiszteletére kiállított, a régi csűr ál-
lapotát bemutató és a tábor programjához 
kapcsolódó lakodalmi képek felrakását 
alig két órája fejezte be Nagykálló Ámos 
Imre díjas festője, Keresztúry Sándor. Úgy 
érzem, végre végérvényesen befogadta a 
város is a Téka tábort, és talán kicsit ezt is 
a megújult csűrnek köszönhetjük.
 Tegnap este itt a csűrben egyszer csak 
megszólalt a zene, és azon kaptuk magun-
kat, hogy mezítláb, és boldogan táncolunk, 
hiszen, mi mást is lehetne tenni zeneszó 
mellett egy tánccsűrben. Így tehát a hiva-
talos átadást megelőzve már használatba is 
vettük, vették a táncosok, immár hivatalo-
san is átadom, és folytatódjék a tánc, a mu-
zsika. Átadom használatra és megőrzésre, 
magunknak, nektek, és az utánunk követke-
ző generációknak, s kívánom, legyen ünnep 
minden itt töltött nap.”
Ezután Borsiné Sveda Anita és Oroszné 
dr. Nagy Matild a jelképes szalagvá-
gással átadta a csűrt a táborlakóknak, a 
nagykállóiaknak és az ide, Harangodra 
látogatóknak.

A harangodi üdülőterület üzemeltetője a Nagykállói Kiemelten Közhasz-
nú Nonprofit Kft. az elmúlt évben pályázatot nyújtott be és nyert Európai 
Uniós forrásból, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból 
– a Vidéki örökség megőrzése címén – 12 556 786 forintot az épület fel-
újítására.
A rekonstrukciós munkák április 15-én kezdődtek, a csűr sajátosságát is 
adó külső fazsindely és a szigetelőanyag eltávolításával. A bontás után 
speciális vízzáró anyaggal fedték be a csűr teljes tető- és oldalszerkeze-
tét, majd pedig az eredetivel mindenben egyező deszkaborítás került az 
épületre, elvégezték az épület újralécelését, szükség szerint a deszkázat 
és a padlóburkolat cseréjét. Egy munkafázis még várat magára, ami nem 
más, mint az egész épület láng- és gombamentesítő vegyszerrel történő 
kezelése.

Nagycsaládosok találkozója
Közel 1000 résztvevővel regioná-
lis találkozót tartott június 12-én 
a Nagycsaládosok Egyesülete 
Nagykálló-Harangodon.

A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete (NOE) 1987-ben alakult. A NOE 
tagjai azok lehetnek, akik háztartásuk-
ban legalább három gyermeket nevel-
nek vagy neveltek fel. 
Az egyesületnek jelenleg kb. 15 000 
család a tagja, akik közvetlenül vagy 
tagegyesületen keresztül tartoznak a 
NOE-hoz. Szerte az országban több 
mint 300 helyi közösségük tevékeny-
kedik. Június 12-én Nagykállóban há-

rom megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye – nagycsaládos egyesülete-
inek több mint 800 tagja tartott regio-
nális találkozót. A rendezvényre jóval 
több embert vártak, azonban a borsodi 
árvíz miatt kb. 500-al kevesebben ér-
keztek. 
– A gazdasági válság hatására csök-
kent a jövedelmek reálértéke, sokan 
elvesztették a munkájukat, emellett 
megszűnt a szociálpolitikai (szocpol.) 
kedvezmény, mindezek következtében 
a családoknak, és a nagycsaládosoknak 
is nagyon sok tervet fel kellett adniuk. 
Bízunk benne, hogy a jövőben változik 

majd a helyzet, s a fiatalok is bátrabban 
vállalnak több gyermeket – mondta 
Székely Hajnalka, a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének elnöke. – Azt 
egyébként nem mondanám, hogy csök-
kent a nagycsaládok száma, inkább azt, 
hogy stagnál, de NOE életében örven-
detes, hogy szinte minden hónapban 
alakulnak új egyesületek az ország kü-
lönböző pontján.
Nem látja ilyen rózsásan a helyze-
tet Csonkáné Kerezsi Katalin NOE 
nagykállói egyesületének vezetője. 
„Véleményem szerint manapság kevés 
gyermek születik. Egyre kevesebb fiatal 
mer akár egy gyereket is vállalni, mert 

egyre kilátástalanabb a családok hely-
zete. Én azt szoktam mondani, hogy 
minden kornak, időszaknak megvolt a 
maga nehézsége, szerintem manapság 
önzőbbek, egoistábbak az emberek, és 
ezért nem vállalnak gyereket.” 
A nagykállói egyesület vezetője hoz-
zátette: a NOE legfőbb céljának és 

feladatának az anyaság és a család tisz-
teletére nevelést tartja. „Mi nem azért 
vállaltunk egynél több gyereket, hogy 
adományokat kapjunk, hanem azért, 
mert a gyermek érték, akiket mi sze-
retnénk felnevelni, a mi egyesületünk 
nem kéreget, hanem érdekszövetséget, 
érdekképviseletet alkot.”

Megváltozott az  
autóbusz közlekedés
A Nagykálló főterén rövidesen 
kezdődő funkcióbővítő város-
központ építési munkálatai mi-
att a menetrend szerint közleke-
dő autóbuszok július 4-étől az új 
autóbusz-állomásról indulnak.

A Nyíregyházáról érkező és 
Balkány felé tovább közlekedő au-
tóbuszok, valamint a Balkány felől 
érkező és Nyíregyháza felé tovább 
közlekedő autóbuszok a Szabadság 
téren kijelölt új megállóhelyen áll-
nak meg, ezek a járatok az új autó-
busz állomást nem érintik.
A Nagykálló főteret érintő forgalmi 
változásokkal összefüggésben a jára-
tok menetrendjében is történtek vál-
tozások, amelyekről az utazók az au-
tóbusz állomások informálódhatnak.

A Szabolcs Volán Zrt. kéri az uta-
zóközönséget, hogy a megálló-
helyekre kifüggesztett indulási 
jegyzékek alapján szíveskedjenek 
tájékozódni a járatok pontos indu-
lási helyéről és időpontjáról.

Induló állás Cél állomás
1 NYÍREGYHÁZA
2 KÁLLÓSEMJÉN, KISLÉTA, LUDASTÓ, PÓCSPETRI, 

ÚJFEHÉRTÓ
3 BALKÁNY, DEBRECEN, SZAKOLY, TÉGLÁS
4 CSENGER, FEHÉRGYARMAT, MÁTÉSZALKA, 

NYÍRBÁTOR, TISZABECS

Még a visszhang sem csendült el a 
Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola 
záróhangversenyén, és már a Rózsafa 
Citeraegyüttes Sümegen képviselte a 
zeneiskolát a VIII. Vass Lajos Népze-
nei verseny középdöntőjén, ahol ma-
gas színvonalú előadásukat a zsűri – 
amelynek az utolsó Kodály-tanítvány, 
Oltsvai Imre népzenekutató is tagja 
volt – kiemelt arannyal jutalmazta. 
– Nagyon jó úton halad az együttes 
– értékelésében az együttes mun-

káját Oltsvai Imre. A versenyen a 
szólistaként induló Kocsán Krisz-
tina is kiemelt aranyat szerzett. 
A Rózsafa Citeraegyüttes a 2010 no-
vemberében megrendezésre kerülő 
Kárpát-medencei döntőben képviseli 
megyénket és a Vivaldi Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát. Az együttes vezetője, 
Rózsa Zoltán – aki idén januárban 
vehette át a Nagykálló Kultúrájáért 
díjat – és az együttes tagjai is nagyon 
büszkék az elért eredményekre.  R.Z.

Aranyos citerások
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Pince
Ma már elképzelnem is nehéz, pedig volt 

idő, mikor még nem voltál ilyen állandó 
bennem. De áramvonalas tested konokul 
tartott ismeretlen célja felé, mint az ala-
gútba futó szerelvény, hogy végül kiérjen 
emlékezetem örök nappalába. Végtelen 
utazás a rádemlékezés, nem lehet kiszállni, 
ahogyan a Transzszibériai Vasútvonal jára-
tán sem a pusztaság közepén. De úton lenni 
jobb, mint megérkezni, mint egy V. Károly 
birodalmában, ahol sohasem nyugszik le 
a nap, és a fény csak a sötétség által léte-
zik, az inkvizíció tömlöcei tartják hátukon 
a máglyafényű mennyországot. Szépséged 
összkomfortos, szecessziós belvárosi lakás, 
aminek pincéjében korrodált gázcsövek-
ként kígyóznak mondataim, és elég pillan-
tásod egy szikrája, hogy légváram maga 
alá temessen. Ma már nehéz elképzelnem 
is, de nem mindig voltál olyan állandó 
tudatalattim barlangrendszerében, mint a 
cseppkőszobrok, amiket szavakkal világí-
tok meg, és csak arra várok, hogy kialudjon 
ez a fals fény, és felcsendüljön végre a te 
hangod, mint Aggteleken gyerekkoromban 
Bach d-moll toccata és fúgája. 

Szilágyi Istvánról a Nagykállóban született 
pedagógusról - elnevezett díjat 1994-ben 
alapította Nagykálló Város Önkormányzata, 
azóta 25 pedagógus vehette át. Az idei évben 
hárman kapták meg a kitüntetést: Almási 
Lászlóné, Vadné Varga Katalin és Teremi 
Istvánné.

ALMÁSI LÁSZLÓNÉ
Négy pedagógusi pályán töltött évtized után 
ment nyugdíjba Almási Lászlóné, ám a jól 
megérdemelt nyugdíjas éveket sem tölti pihe-
néssel, hanem aktívan dolgozik, irányít, szer-
vez, „szakért” a Nemzeti Etnikai Kisebbségi és 
Tanügyigazgatási szakértőként 10 éve.
Már gyerekkorában eldöntötte, hogy az álta-
la soha nem ismert kántortanító édesapja (aki 
a II. világháborúban vesztette életét) hivatását 
választja, de segített a döntéshozatalban az is, 
hogy iskolásévei alatt olyan oktatók irányítása 
alatt szívta magába a tudást, akiknek emberi jel-
lemvonása példamutató volt számára.
– A diákok körében nem a leginkább kedvelt 
tárgyakat – matematikát és kémiát – tanítottam, 
ennek ellenére egész pályafutásom alatt érez-
tem a gyermekek felém áradó szeretetét. S hogy 
ezt mivel értem el? – elsősorban sok szeretettel, 
odafi gyeléssel, emberséggel, és gondolom az-
zal, hogy mindig felnőttként, egyenrangú part-
nerként kezeltem a picikéket – meséli Almási 
Lászlóné. – Nekem mindig is az volt a hitval-
lásom, hogy mindenkiben van tehetség, csak 
felszínre kell hozni. Emellett igyekeztem a gye-
rekek bizalmát elnyerni, közös kirándulások, 
előadások, műsorok szervezésekor. Szerintem 
ne legyen büszke az a pedagógus, aki a 26 fős 
osztályban 20 dolgozatra ad egyest, mert akkor 
saját maga teljesítményét is elégtelenre kell ér-
tékelni. Természetesen nem lehet mindenki ki-
tűnő tanuló, de tehetségéhez képest, azt a mini-
mumot ki kell hozni minden egyes gyerekből.
Kati néni pedagógusi munkája egyik nagy bra-
vúrjának tartja, mikor egy igen gyenge osztály 
tanulóit sikerült úgy felzárkóztatnia, hogy az 
országos matematikaversenyen első helyezést 
értek el. Véleménye szerint a pálya presztízs-
vesztéséért maga a pedagógus társadalom tehet. 
„Vannak kívülálló okok, mint például az anyagi-
ak. Szükségünk van a pénzre, mert anélkül nem 
lehet boldogulni, de véleményem szerint nem 
ennek kell első helyen állni. Sokkal fontosabb 
az ember boldogsága, amikor választott hivatá-
sát úgy végzi, hogy az örömet jelent számára.”
Almási Lászlóné nevéhez két iskola alapítása 
köthető: a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 
és a Dankó Pista Általános, Szakképző Iskola és 
Gimnázium. Mindkét intézmény alapításakor a 
hátrányos helyzetű gyerekek segítését, oktatását 
tűzte célul, azokét, akik igazán rászorultak.
– Soha nem voltam olyan boldog, mint az első 
szakmunkás bizonyítvány osztásakor 1994-ben 
Nagykállóban. A családtagok, a rokonok, isme-
rősök mindannyian szép ruhában, illedelmesen 
együtt örültek a 68 gyermekekkel, akik azóta is 
megállják a helyüket.
Iskolaigazgatóként új nevelési módszereket 
dolgozott ki, pályázatokat írt és nyert, isko-
lá(ka)t alapított, segítette a hátrányos, nehéz kö-
rülmények között élő gyerekek felzárkóztatást, 
és a felsorolás ezzel nem ér véget, kijelenthető, 
hogy igen aktív nevelő munkát végzett és vé-
gez ma is Kati néni. Ezért nagyon örült, mikor 
idén átvehette a Szilágyi-díjat, de őszintén be-
vallotta, már lemondott róla, mert néhány évvel 
ezelőtt érezte azt, hogy ő is tett a nagykállói ok-
tatásügyért, csak akkor nem gondoltak rá a díj 
odaítélésekor.

TEREMI ISTVÁNNÉ 
Az általános iskola tanító nénije már a beszélge-
tés elején kijelenti: azért választotta ezt a pályát, 
mert nagyon szereti a gyerekeket. Már egészen 
fi atalon biztos volt benne, érezte, hogy a tanítás 
neki való munka, hivatás.
– Minden gyermek érték. A pedagógus feladata, 
hogy megtalálja azokat a tulajdonságokat, ame-
lyeket érdemes tovább fejleszteni, csiszolni, 
hogy eredményeket érjen el a tanuló. Mindezt 
nagy szeretettel és türelemmel kell végezni. 
Megpróbálni a gyerek fejével gondolkodni, 

mert lehet, hogy rosszul aludt, éhes, vagy fáj va-
lamilye, ezért nem teljesít úgy, ahogy elvárható 
lenne. Az okokat kell megkeresni, hogy kezelni 
tudjunk minden helyzetet. Ennek szellemében 
készítem fel diákjaimat a különböző versenyek-
re is, ugyanakkor kellő időt fordítok arra, hogy 
az osztályt közösséggé formáljam. Ezeket az 
elveket szem előtt tartva dolgozom, s remélem 
ezt vették fi gyelembe azok, akik engem jelöltek 
idén a Szilágyi István-díjra – mondta Teremi 
Istvánné.
A pályán eltöltött három évtized után nagy örö-
met jelent számára, mikor egykori tanítványait 
szülőként fogadja, akik rá bízzák gyermekeik 
nevelését. Természetesen az eltelt évek során 
neki is voltak hullámvölgyek az életében, mun-
kájában, de pozitív hozzáállással mindig sike-
rült ezeken hamar túljutni. 
Az évek során nemcsak egy új generáció nőtt 
fel, hanem a világ is nagyot fordult. „Nagyon 
sokat változtak a gyerekek az elmúlt évtizedek 
alatt. Szerintem kevésbé tűrik a kötöttségeket, 
nehezebben fegyelmezhetők, és ez a nevelte-
tésükben tapasztalható hiányosságból adódik. 
A szülők elfoglaltsága egyre jobban érezhető a 
gyerekeken – mondja, s arra a kérdésre, hogy 
napjainkban másként kell-e tanítani, mint 30 
évvel ezelőtt kijelenti: – Mindig, minden évben 
másként kell tanítani. Többféle tanítási mód-
szert ismerünk, és mindig azt kell elővenni, ami 
az adott közösségben célra vezet. A pedagógus 
feladata, hogy lekösse a gyereket, ismerje fel 
érdeklődési körét, és aköré építse a tananyagot, 
mert akkor a gyermek is örömmel vesz részt a 
foglalkozásokon, bár a mai nagy létszámú osz-
tályokban és a megnövekedett követelmény-
rendszer mellett egyre nehezebb feladatot jelent 
ez a pedagógusoknak.” 
Teremi Istvánné ennek ellenére határozottan 
kijelenti, hogy ha most kellene pályát választa-
nia, akkor a tanítóit választaná. Azon belül is 
az 1–2. osztályos gyermekek nevelését, annak 
ellenére, hogy ez a korosztály igényli a legtöbb 
fi gyelmet, türelmet. „Nagyon közel áll hozzám 
ez a korosztály, és nem szívesen választanék 
másikat. Kétévente a legkedvesebb időszakom 
például a karácsony, mikor már írni, olvasni 
tudnak az apróságok, és második végén szomo-
rúan, de büszkén engedem tovább őket a közö-
sen elért eredményekkel a tarsolyukban.” 
A tanítónő elmondta: a Szilágyi-díj nagy megle-
petést jelentett számára, s egyben nagy megtisz-
teltetést és örömet is. „Ha már méltónak tartot-
tak a díjra, akkor a jövőben ennek szellemében 
igyekszem dolgozni, még jobban és még több 
energiával, amennyire csak tőlem telik.”

VADNÉ VARGA KATALIN
– A kis gyerekeknek, akiket az életre készítünk 
fel az óvónő a példaadó, ők is olyan embe-
rekké válnak, amilyen emberi magatartást mi 
tanusítunk. Nekem tulajdonképpen ez a hitval-
lásom, mert a „nevelés a pedagógus politikai 
hitvallása” – idézi Anton Makarenkót Vadné 

Varga Katalin Szilágyi István-díjas óvodape-
dagógus. – Én ezt mai napig nem felejtem, ez 
a mondat az óvodai csoportnaplóm nyitólapján 
mindig ott volt és én ennek szellemében dol-
goztam. Simogatva, nagy türelemmel. Nekem 
ez belülről jött.
Vadné Varga Katalint mindig is szerették a kö-
rülötte élő gyerekek, és ő is nagy szeretettel 
fordult a kisebbek felé. Mikor pályaválasztás 
elé érkezett, későbbi munkáját egy hármas 
irányvonal mentén képzelte el: kicsi gyerekek 
vegyék körül, kapjon fehér köpenyt és adjanak 
neki enni. Ezeknek a kritériumoknak az óvo-
dapedagógusi hivatás felelt meg. Elhatározását 
kitartó munkával és tanulással el is érte, mikor 
óvónői képesítést szerzett a Szarvasi Főisko-
lán
– Számomra nincs szebb hivatás, mint az óvo-
dapedagógusi, annak ellenére nincs könnyű 
feladatuk az óvónőknek, mert amíg az iskolá-
ban egy tanító néninek 45 percenként 15 perc 
pihenő ideje van, addig az óvodában nincs. A 
6 órában, amit gyermekcsoportban töltenek – a 
fennmaradó kettőben írásbeli munkát végez-
nek, családot látogatnak – nagyon aktívan kell 
a gyermek rendelkezésére állni. És mégis, ez 
a hivatás szépséget, örömet és megnyugvást 
adott számomra – mondja érzelmekkel telve, 
és elárulja, hogy munkáját mindig igyekezett 
precízen, átgondoltan végezni, a fi atalabb kol-
léganők számára példamutatóan. – Én olyan 
ember vagyok, aki nyugdíjas létére is megkér-
dezem magamtól mikor az unokáimmal va-
gyok, hogy amit tettem, azt jól tettem-e, mit 
tehettem volna másként. Nekem nagyon nehéz 
elválasztani a nagymamát az óvodapedagógus-
tól. Világ életemben érzékeny lelkületű ember 
voltam és fontosnak tartottam a gyermekek-
re való odafi gyelést. Nagyon sok erőt adott a 
munkám során egy gyermekmosoly, egy kö-
szönet a szülők részéről.
A beszélgetés során elmondta, hogy annak 
idején a tanulmányaikat befejező fi atalok a 
főiskolától „útmutatást” kaptak arra, hogyan 
illeszkedjenek be a társadalomba. „Hogy illik 
belépni a szakszervezetbe, ahol munkát ajánla-
nak a város közösségéért, érdekeiért dolgozó 
fi ataloknak, és illik a város társadalmi életében 
is szerepet vállalni. Így lettem annak idején 
a Nőbizottság titkára, majd pedig a Hazafi as 
Népfront Megyei képviselője.”
„Nagyon meglepett, hogy idén nekem ítélte 
a bizottság a Szilágyi István-díjat, soha nem 
gondoltam arra, hogy ilyen magas kitüntetés-
ben részesülhetek, ugyanis pályafutásom során 
gyakran kaptam rendkívüli fi zetésemeléseket, 
pénzbeli jutalmakat. A ’80-as években ún. mi-
nőségi munkáért járó bérkiegészítést kaptam, a 
’90-es években pedig egy óvoda tanácsosi cí-
met ítéltek meg számomra. Ezen kívül attól az 
évtől kezdve, amikortól megindult középfokú 
óvónőképzés a Budai Nagy Antal Gimnázi-
umban gyakorlatvezető óvónőként dolgoztam 
annak megszűnéséig.”

Nagykálló kitüntetett pedagógusai

Játszunk most 
együtt!

Intézményünk életében kiemelten hangsú-
lyozzuk a családokkal való együttműködés 
fontosságát, a jó partneri kapcsolatok ki-
alakítását.
Ennek jegyében rendhagyó napra ébredtek 
július 9-én a bölcsődés gyerekek: a délutá-
ni pihenő után szüleiket családi játékdél-
utánra várták a gondozó nénikkel együtt.
Szülők, nagyszülők, testvérek és érdeklő-
dők gyülekeztek a bölcsőde udvarán. Min-
denki arcára mosolyt varázsoltak az ének-
kel, mondókákkal bemutatkozó gyerekek.
Ezután szüleikkel együtt izgatottan keres-
ték az udvaron elbújtatott banánokat. A 
csemege elfogyasztása után kezdődött az 
igazi játék: homokvárépítés, közös moz-
gásos játékok, gyöngyfűzés, sárkánykészí-
tés- és eregetés apával, anyával.
Jó volt látni a mosolygó szempárokat, az 
önfeledten játszó családokat: a gyermekek 
örömét.
Alkalmunk volt megköszönni a szülők bi-
zalmát, támogató együttműködését. 
 Búcsút intettünk az ősszel óvodába induló 
24 bölcsődés gyermeknek.

Hívogat az iskola…
Hagyományaink szerint műsoros évzáró 
délutánokon és családi játékdélutánokon 
köszönt el az óvodából iskolába induló 86 
óvodás gyermek.
Munkatársi közösségünk nevében minden 
intézményünkben nevelkedő gyermeknek 
és szüleiknek vidám, napfényes nyarat, 
kellemes pihenést kívánunk!

Nagy Tamásné
intézményvezető
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Nagykállói életképek
Nincs szomorúbb, pillanat 
egy épület életébe, mint 
amikor kimondják felette 
a halálos ítéletet: lebontás-
ra kerül. Ez történt a mi 
SZTK-nkkal is. 1960-ban 
kezdték a kialakítását, és 
most lenne ötven éves. Két 
volt lakója emlékezik az 
ott eltöltött időkre.

Katonáné Dr. Csókay Er-
zsébet
1961. október végén jöttem 
Nagykállóba. Az SZTK ak-
kor épült. Az emeleti részt 

építették, 
és így 
az egész 
S Z T K 
egy fel-
vonulási 
t e r ü l e t 
volt. A 
f ö l d -
szinten, 

a mostani ügyelet helyén 
kialakítottak egy rendelő 
helyiséget. Várójának nem 
volt se ablaka, se ajtaja, 
mondhatnám égre nyílt, 
ahová két hosszú deszkán 
át lehetett eljutni. A rende-
lőben nem volt víz. A vizet 
vödörrel a mostani újsá-
gos pavilon melletti kút-
ból hordtuk. Egy egylapos 
villanyrezsónk volt, azon 
melegítettünk. Gondoljunk 
bele mai szemmel, akkor 
még nem volt eldobható 
fecskendő, se tű, a műszere-
ket pedig fertőtleníteni kel-
lett. És jött a tél. Emlékeim 
szerint ilyen hideg, mint ak-
kor, azóta se volt. A rende-
lőbe egy kis vaskályhát állí-
tottak be. Hát persze, hogy 
nem volt elég. Mikor látták, 
hogy majd megfagyunk, 
hoztak még egy vaskályhát. 

A falak teljesen frissek vol-
tak, nem lehetett kifűteni. A 
lakásban is és a rendelőben 
teljesen párás, dohos volt a 
levegő. A betegek nem tud-
tak leülni sehova, nem volt 
se pad, se szék, WC sem 
volt. Nem is tudom, hogy 
bírta ki az ember. Hogy 
nem hagyta itt az egészet, 
amilyen primitív körülmé-
nyek voltak. Ez volt az első 
télen. A következő ősszel 
indult be az emelet, külön-
böző szakrendelések lettek 
és felköltözött a fogászat is. 
A nagykállói járásban egye-
dül voltam fogorvos. Nagy 
terület volt, és még otthon 
is megkerestek rendelés 
után. 1962-ben kiváltottam 
a „magánpraxist”. Kialakí-
tottam valami rendelőféle-
séget abban a kis lakásban. 
Ez után úgy rászoktak az 
emberek, hogy még éjsza-
ka is jöttek. Mind a három 
terhességemnél az utolsó 
napon is dolgoztam nagy 
hassal. Mikor haza jöttem 
a kórházból, már újra vár-
tak a betegek. Nagy dolog 
volt Torma néni. Hát ő an-
nak a háznak a lelke volt. 
Rá mindig lehetett szá-
mítani mindenben. Olyan 
volt, mint egy mesebeli 
nagymama. Ott volt az a 
kis pad a fa alatt. Azon ta-
vasztól őszig mindig ült 
valaki. Néha kicsi volt és 
széket kellett kivinni, olyan 
nagy traccspartik voltak. 
Azért szép emlékek ezek. 
Fiatalabb is volt az ember. 
A gyerekek, ahogyan cse-
peredtek, egyre kisebb lett 
az amúgy is alig 60 négy-
zetméteres lakás. Építkezni 
kezdtünk, és 1971-ben el-
költöztünk a saját házunk-
ba, ide a Korányi útra. 

Ratkó Józsefné
Férjemet 1964-ben kine-
vezték a nagykállói járási 
könyvtár igazgatójává. 

S z e p -
t e m b e r 
első he-
tében ér-
keztünk 
új ottho-
nunkba, 
és kö-
zel 12 
éven át 

voltunk lakói a könyv-
tári szolgálati lakásnak. 
Felidézve az itt eltöltött 
időket sok-sok kedves 
ember képe jelenik meg 
előttem, és átjár azoknak 
a nagyon tevékeny évek-
nek boldog hangulata. 
Szeretetben, békességben 
éltünk a csepp udvar kö-
zösségében a Katona és a 
Torma családdal és a sok 
„külsőssel”, a könyvtár, az 
SZTK és a művelődési ház 
dolgozóival, a szomszé-
dokkal, akik vízért jártak 
az udvarba, a környékbeli 
gyerekekkel, Rácz Mi-
sivel, Tamás Pistivel, az 
Ács és a Bella lányokkal, 
a Sándor fi úkkal. A Kato-
na családban is születtek 
a gyerekek szép sorban, 
előbb Mónika, később a 
fi úk, Ákos és Zsolt. A lá-
nyok babáztak. A fi úk, a 
nagyfi úk is, Torma Béci és 
Jocó, sőt Túri Laci, Szabó 
Tibi meg Ratkó Jóska fo-
ciztak a művelődési ház 
udvarán. Este Torma Laci 
bácsitól kuncsorogtak a 
disznóknak fövő krump-
liból, vagy műsoros pro-
dukcióval szolgáltak a 
pincegádor-színpadon a 
hálásan tapsoló felnőttek-
nek. Sok neves „idegen” 

is részese volt ezeknek a 
szívderítő napoknak, az 
esti „pizsamás” előadá-
soknak. Járt itt Lázár Er-
vin, Sánta Ferenc, Nagy 
Gáspár, Dinnyés Jóska, 
Szentmihályi Szabó Péter 
és mások. Drága Torma 
Marika néni! Gyerekeim 
pótnagymamája, „jóság-
boszorkány” – ahogy ők 
mondták. Micsoda süte-
ményeket sütött! És azok-
ból jutott mindenkinek. 
Hányszor kivasalta a reg-
gel sebtiben kiteregetett 
ruhát, mire haza értem az 
iskolából. Egyszer, mert 
már nagyon akartam vi-
szonozni a sok jót – em-
lékezetem szerint a Béci 
ballagásán – fölajánlot-
tam, hogy elkészítem a 
rántott húst, amíg távol 
lesznek. Nos, nagy igye-
kezetemben sikerült úgy 
kiszárítanom, hogy nem 
lehetett megenni. Becsü-
letből Bécike rágcsált el 
pár szeletet. Férfi asan be-
vallom, életemben akkor 
sütöttem először rántott 
húst. Aztán vége szakadt 
jó világunknak. Katonáék 
szép nagy házat építettek, 
el is költöztek hamarosan, 
aztán Marika néniék is a 
Korányi u. lakói lettek, 
ott maradtunk magunk, 
árván. Közben felépült az 
új könyvtár, a könyvtár 
is elköltözött. Nekünk új 
szolgálati lakást vásárolt 
a tanács, tágasat, fűthető 
fürdőszobával, nagy kam-
rával, udvarral, kerttel. 
Nehezen szoktuk meg. 
Mikor Attiluska már állni 
tudott, a nagyszoba abla-
kánál állva nézte az autó-
kat. Ha arra járok, mindig 
odapillantok az ablakra…

Emlékek a múltból

2010. augusztus 1. vasárnap
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
16:00 Hitélet - római katolikus mise közvetítése 
felvételről
17:00 Visszanéző - július hónap történéseivel
17:20 Időjárás
17:22 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
17:40 Zöld kommandó - Sztárok a környezetért
18:10 Téka mustra - ízelítő a XXVI. Népművé-
szeti Tábor életéből
18:25 Visszanéző - június hónap történéseivel
18:50 Műsorzárás
18:55 Képújság - információs szolgáltató műsor 
    
2010. augusztus 4. szerda 
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
18:00 Hitélet - római katolikus mise közvetítése 
felvételről 
19:00 Visszanéző - július hónap történéseivel
19:20 Időjárás
19:22 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
19:40 Zöldkommandó - Sztárok a környezetért
20:10 Téka mustra - ízelítő a XXVI. Népművé-
szeti Tábor életéből
20:25 Műsorzárás
20:30 Képújság - információs szolgáltató műsor

2010. augusztus 8. vasárnap
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
16:00 Hitélet - görög katolikus mise közvetítése 
felvételről
16:50 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
17:10 Időjárás
17:12 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
17:30 Kapocs - Észak-alföldi regionális magazin
17:50 Motortér - (Nem csak) autós magazin - 
Soltész András műsora 
18:25 Mága Zoltán koncert - részlet a református 
műemléktemplomi jótékonysági koncertből
18:35 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
18:55 Műsorzárás
19:00 Képújság - információs szolgáltató műsor

2010. augusztus 11. szerda
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
18:00 Hitélet - görög katolikus mise közvetítése 
felvételről
18:50 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
19:10 Időjárás
19:12 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
19:30 Kapocs - Észak-alföldi regionális magazin
19:50 Motortér - (Nem csak) autós magazin - 
Soltész András műsora
20:25 Mága Zoltán koncert - részlet a református 
műemléktemplomi jótékonysági koncertből
20:35 Műsorzárás
20:40 Képújság - információs szolgáltató műsor

2010. augusztus 15. vasárnap
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
16:00 Hitélet - református istentisztelet közvetí-
tése felvételről
17:10 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
17:30 Időjárás
17:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
17:50 Munkakör - Szakmai tanácsadó magazin - 
Nagy Ágnes műsora 

18:20 Szabó Magda: Mózes1.22 - a Korányi Fri-
gyes Gimnázium drámásainak vizsagelőadása 
(rendező: Szalma Noémi, a Móricz Zsigmond 
Színház művésztanára)
18:40 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
19:00 Műsorzárás
19:05 Képújság - információs szolgáltató műsor

2010. augusztus 18. szerda
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
18:00 Hitélet - református istentisztelet közvetí-
tése felvételről
19:10 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
19:30 Időjárás
19:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
19:50 Munkakör - Szakmai tanácsadó magazin - 
Nagy Ágnes műsora
20:20 Szabó Magda: Mózes1.22 - a Korányi Fri-
gyes Gimnázium drámásainak vizsagelőadása 
(rendező: Szalma Noémi, a Móricz Zsigmond 
Színház művésztanára)
20:40 Műsorzárás
20:50 Képújság - információs szolgáltató műsor
 

2010. augusztus 22. vasárnap
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
16:00 Hitélet - római katolikus mise közvetítése 
felvételről
17:10 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
17:30 Időjárás 
17:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
17:50 Villantó - Batai János horgász műsora 
18:15 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
18:40 Néptáncfesztivál - Nyírség Táncegyüttes
19:00 Műsorzárás
19:15 Képújság - információs szolgáltató műsor

2010. augusztus 25. szerda
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
18:00 Hitélet - római katolikus mise közvetítése 
felvételről
19:10 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
19:30 Időjárás 
19:32 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
19:50 Villantó - Batai János horgász műsora
20:15 Néptáncfesztivál - Nyírség Táncegyüttes
20:50 Műsorzárás
20:55 Képújság - információs szolgáltató műsor 

2010. augusztus 29. vasárnap
00:00 Képújság - információs szolgáltató műsor
16:00 Hitélet - görög katolikus mise közvetítése 
felvételről
16:50 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
17:10 Időjárás 
17:12 Kalendárium - kultúrtörténeti kalandozó
17:30 EU TÜKÖR - pályázati tükör a város fej-
lesztéseiről
17:55 Állati - állatbarát magazin  -  Helmeczy 
Éva műsora 
18:50 Híradó - a térség és Nagykálló történése-
ivel
18:20 Műsorzárás
18:25 Képújság - információs szolgáltató műsor

A Nagykállói  Televízió 
2010. augusztusi műsora

Kocsánis
Idén június 12-én került megrende-
zésre a Kocsánok második 
családi találkozója Nagykálló-
Harangodon. 

Sokaknak nem kell bemutatni a Kocsán 
famíliát, hiszen ismerhették őket eskü-
vőkről, bálokról, néptáncfesztiválokról 
és egyéb rendezvényekről. Az 1800-
as évekig emlékeztek vissza: Kocsán 
János és Nagy Anna házasságából 9 
gyermek született, Ferenc volt az első 
1918-ban, Pál a legfi atalabb 1937-ben. 
Volt némi korkülönbség közöttük, de 
sok közös volt bennük: mindannyi-
an szerették a zenét! Nem az iskolá-
ban tanultak meg hangszeren játsza-
ni, hanem otthon a szülőktől, meg a 
testvérek egymástól! Nem volt olyan 
hangszer, amit ne tudtak volna meg-
szólaltatni, de mindenkinek meg volt 
a magáé. Valaki hegedülni, brácsázni, 
cimbalmozni tudott és volt, aki inkább 
bőgőzni és harmonikázni. Ebből a kö-
zös családi zene szeretetből alakult ki 
először a saját maguk szórakoztatására 
egy zenekar. Később mikor idősebbek 
lettek, lakodalmakba jártak zenélni és 
vőfélykedni, hiszen ettől sem kellett 
őket félteni. Kocsán Pál az egyetlen 
még a testvérek közül, aki él, ő még 
emlékszik egy-két vőfélyversre, jó né-
hány nótára. Sőt még mai napig képes 
a bőgőn és a cimbalmon játszani. 
Elég népes család, hiszen 9 testvérnek 
32 gyermeke, 68 unokája és 41 déd-
unokája van – jelenleg. 
Nagyon szeretnek mulatni, ez meglát-
szott egy-egy esküvőn is. Amire én em-
lékszem az az, hogy egy héten keresztül 

tartott az esküvő, biztosan hasonlóak 
lehettek a régebbiek is. Hogy szeretik 
a zenét, azt abból tudhatják meg az em-
berek, hogy hallatszik a zenén, hogy 
tényleg szívből jön és élvezik azt, amit 
csinálnak. De nem csak a legidősebb 
generáció tudott muzsikálni, ők taní-
tották a saját gyermekeiket, így a csa-
ládi hagyományt tovább ápolták. Mai 
napig tisztán emlékszem egy-egy csa-
ládi eseményre, ahol a kisebb család 
összegyűlt és hallgattuk, hogy hogyan 
is zenélnek immár a fi atalabbak. 
De hogyan is lett a Kocsánis? Egy te-
metés alkalmával valaki felvetette az 
ötletet, hogy nem csak egy sajnálatos 
esemény végett lehet összegyűjteni a 
családtagokat, hanem máskor is. Így 
jött az ötlet, hogy rendezzünk egy ta-
lálkozót, az elsőt 2006-ban. Akkor 
körülbelül 120-an gyűltünk össze. Elő-
ször úgy szerették volna, hogy évente 
egyet rendezni, de nagyon sok utána-
járás és munka egy ilyen találkozó 
megszervezése, ezért felmerült, hogy 
akkor legyen 5 évente. Most azért is 
kerülhetett hamarabb megrendezésre, 
mert az egyetlen élő gyermek a 9 közül 
idén fogja az 50-dik házassági évfordu-
lóját ünnepelni, meg amúgy is minden-
ki nagyon várta, hogy mikor lesz újra 
találkozó. Idén kicsit többen voltunk: 
144-en gyűltünk össze, de így sem volt 
teljes a létszám.  
A Kocsánis nevet pedig azért kap-
ta, mert az „örökös” szónok Kocsán 
László beszédében valahogyan így fo-
galmazott: „…van majális, júniális és 
legyen nekünk Kocsánis…”  

Torma Éva

Siker Zalaegerszegen
Immár XXI. alkalommal került meg-
rendezésre a Magyar Szív Egyesület 
országos sporttalálkozója, idén Zala-
egerszegen. A Nagykállói Szív Egye-
sület 20 fő részvételével képviseltette 
magát ezen a rendezvényen.
Különböző sportágakban vettünk 

részt: labdarúgás, asztalitenisz, sakk, 
teke, futás és úszás számokban.
Labdarugóink negyedik helyen vé-
geztek, asztalitenisz női egyéniben és 
párosban is aranyérmet értünk el, női 
sakkban ezüstérem, futásban arany-
érmet, úszásban bronzérmet gyűjtöt-

tünk be. Kijelenthetjük: csapatunk 
eredményesen szerepelt.
Kellemes júliusi hétvégét töltöttünk 
el sportolással, városnézéssel és az 
egészséges életmóddal kapcsolatos 
előadások meghallgatásával.

Hamar Vilmos

Balról jobbra: Hamar Vilmosné asztalitenisz páros - arany, Hamar Vilmos úszás - bronz, Tóth Györgyné asztalitenisz egyéni 
és páros - arany, Tímár Imre futás - arany, Ruszka Jolán sakk - ezüst éremmel díjazott

A 100 templomi jótékonysági 
koncertsorozat 43. állomásának 
helyszíne volt a nagykállói refor-
mátus templom július 9-én. Mága 
Zoltán világhírű hegedűművész és 
az angyalok színvonalas műsorral 
kápráztatták el az érdeklődő kö-

zönséget. A Közös Kincs Oktatási, 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t 
Kft. által megrendezett jótékony-
sági koncerten minden kedves 
vendégünknek köszönjük a meg-
jelenését és nagylelkű támogatá-
sát. Az összegyűlt közel 300 000 

forintot a Dankó Pista Egységes  
Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium épületének befejezésére 
ajánlotta fel a művész. 

A Dankó Pista oktatási 
intézmény dolgozói

Jótékonysági koncert Nagykállóban
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Sörök
Borok
Szeszesitalok
Édesség
Üdítő
Dohányáru
Kávé

BOMBA ÁRAKKAL 
VÁRJUK KEDVES 
VÁSÁRLÓINKAT!

Nagykálló, 
Kossuth út 2-4. sz. alatt

hétfő-szombat: 6,00-18,00
vasárnap: 7,00- 18Nyitva:

www.nagykallo.hu

Telefon:  
42/263-141; 

70/24-313-24

E-mail:  
nagykallohirmondo@gmail.com

A szakadó eső ellenére több mint 
száz horgász lógatta pecabotját 
június 27-én Nagykállóban a Vad-
kert tápcsatorna fölé, hogy mére-
tes példány akadjon a horgára. A 
Nagykállói Sporthorgász Egyesü-
let ugyanis ezen a napon tartotta 
házi horgászversenyét. 

Az esély megvolt a nagyfogásra, 
ugyanis az egyesület a verseny előtt 
– az amurban, a csukában és süllő-
ben gazdag csatornába – több mint 

3 mázsa – 4-5 kg súlyú – horogérett 
pontyot telepített. 
A versenyen a legnagyobb halat a 
legfiatalabb korosztály versenyzőjé-
nek – ifj. Tóth Imrének (4660 gr-os 
amur) sikerült kifogni, azonban nem 
csak ő, hanem horgásztársai is meg-
elégedtek zsákmányukkal.  
A 2010. június 27-én Nagykálló Vad-
kert tápcsatornán megrendezett házi 
horgászverseny helyezettjei:
Női kategória:

I. Listván Lászlóné (1520 gr)

Felnőtt kategóriában:
I. Linkecs János (7040 gr)
II. Dér János (6820 gr)
III. Hirku Pál (6740)

Ifi kategória:
I. Nagy Róbert (4200 gr)
II. –
III. –

Gyerek kategória:
I. ifj.Tóth Imre (4660 gr)
II. Kondor Péter (2620 gr)
III. Hidasi Gergő (1800 gr)

Az égi áldás is segítette a horgászokat

OlVASNI jó! A Gyermekkönyv hónap alkalmából 
„Zenés Tavaszváró” címmel Budaházi 

István író és Vannai lászló népzenész tartott színes, jó hangulatú, író-olvasó ta-
lálkozót a Gyermek- és Ifjúsági Könyvtárban. Az író legújabb kötetét ajánlotta 
a gyermekek figyelmébe. Vannai lászló gitárkísérettel adta elő a költő megze-
nésített verseit. Több mint 40 gyerek vett részt a rendezvényen, akik nagyon jól 
érezték magukat.

Európa-bajnok a Dance-M
A szakma és a közönség körében is 
sikert aratott az első kaposvári lát-
ványtánc Európa-bajnokság a Magyar 
Látványsport Szövetség rendezésében. 
A június 25-26-án megtartott három-
napos viadal közönsége több száz gya-
korlatot láthatott, és az erős nemzet-
közi mezőnyben a Vásárhelyi László 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Dance-M csoportja is kiemelkedően 
szerepelt. A „Pikáns jazz” című kore-
ográfiával Arany Minősítésben része-
sült a csoport és a felkészítő pedagó-
gus – koreográfus Miskolci Mária.
Az előválogatókon megyei, területi 
és országos fordulókon Arany Minő-
sítésben részesülő csoport az Euró-

pa-bajnokságon is hozta az „aranyos 
formáját”.
A Európa-bajnok tanulói csoport – 
„B” kategória – nagykállói diákjai: 
Dudás Krisztina, Kocsis Ramóna, 
Péter Csilla, Sőrés Enikő. 
A közönség hét műfajban csodálhat-
ta meg a fellépők ügyességét. Az Eb 
péntek délelőtt, a „B” kategória ver-
senyzőivel kezdődött, majd szombat-
tól az „A” kategóriásokkal folytató-
dott. A szakmai zsűrinek nem volt 
könnyű dolga, hiszen egymást érték 
a magas színvonalú produkciók. Ösz-
szesen 157 kategóriában hirdettek 
bajnokot, illetve osztottak ki külön-
böző minősítéseket.

KuKI VIZIBáZIS 2010. július 10-én fel-
avatták Nagykálló-

Harangodon a Kuki ViziBázist (további részletek a lap következő számában)
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Sőrés Jánosné
Kiss Béla
Rácz Mihály
Oláh Józsefné
Vadász Gábor
Kosarik Sándor
Tóth István
Mészáros Lászlóné

ELHUNYTAK – 2010. június

HÁZ-LAKÁS 
Nagykálló belvárosában a 
Korányi úton 2 szobás, össz-
komfortos családi ház ELADÓ. 
Irányár 7,8 M Ft. Telefon: 06-
70/329-8810
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 1,5 
szobás+nappalis, szigetelt, 
kettős fűtésű, felújított, össz-
komfortos családi ház, parko-
sított udvarral ELADÓ. Telefon: 
06-70/776-0430
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, pol-
gári típusú ház ELADÓ hozzá 
tartozó építési telekkel, egyben 
vállalkozásra alkalmas. Ár: 7 M 
Ft. Telefon: 06-70/322-7974
Nagykálló központjában, 3 
szobás, nagy ebédlős, tégla-
építésű, gáz-, vegyes tüzelésű 
családi ház, sok melléképülettel 
ELADÓ. Telefon: 06-70/779-
9992
Nagykállóban, Mezőgép u. 8. 
sz. alatt ingatlan nagy telekkel 
ELADÓ. Irányár: 3,5 M Ft. Tele-
fon: 06-30/591-9817
Két család részére kiválóan al-
kalmas iker családi ház ELADÓ. 
Közös villany, víz és vegyes 
tüzelésű kazán van. Telefon: 
42/786-684
Nyíregyházán, Jósavárosban 
36 nm-es hőszigetelt, felújított, 
szép állapotban lévő lakás EL-
ADÓ. Irányár: 6,9 M Ft. Telefon: 
06-70/459-6753
Nyíregyháza, Május 1. téren 

A p r ó H i r d E T é s
36 nm-es szép állapotban lévő 
lakás ELADÓ. Irányár: 6,2 M Ft. 
Telefon: 06-20/518-6954

INGATLAN, FÖLD
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).  Irány-
ár: 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 nöl 
szántóföld KIADÓ. Telefon: 
06-20/253-8170

GARÁZS
Nagykálló központjában a 
Táncsics M. úti garázssoron 
garázs BÉRELHETŐ. Telefon: 
42/263-465

ADÁS-VÉTEL
16”-os gyerekkerékpár újsze-
rű állapotban, elektromos kuko-
ricamorzsoló ELADÓ. Telefon: 
06-30/567-9127
Wartburg 353 (kétütemű) 
személygépkocsi műszaki 
vizsgára felkészítve ELADÓ. 
(Akár „Üzembentartói” – val is) 
Irányár: 50.000 Ft. Telefon: 06-
30/483-2683
ELADÓ 120 L fagyasztóláda, 
240 L fagyasztószekrény, üst-
házzal, japán táskapermetező, 
Union típusú varrógép, magyar 
gáztűzhely palackkal. Telefon: 
06-30/473-6112
Radiant „Elite RBS 24” fali 
gázkazán, függőleges égéster-
mék elvezető rendszerrel (Ø 
80/125) – egy fűtési szezonban 

üzemelt – ELADÓ. Irányár: 
195.000 Ft. Telefon: 06-30/483-
2683
Kanapé, fotelek, heverő, sző-
lőprés, gyerekkerékpár ELADÓ. 
Telefon: 42/263-560; 06-20/556-
3237
ELADÓ vezetékre köthető 
használt gáztűzhely (5.000 Ft), 
3 ajtós szekrény + üveges vitrin 
(15.000 Ft), heverők (6.000 
Ft/db), vasvázas hordozható 
tengeri kas (30.000 Ft), 3 db 
vasvályú (5.000 Ft) Telefon: 
42/264-294; 06-20/425-9797
3 db új „Demrad” öntöttvas 
gázkonvektorok fali tartozék-
kal együtt – 2008-as áron 
ELADÓK. Irányár: 105.000 Ft. 
Telefon: 06-30/483-2683
Bioptron pro 1 lámpa a hozzá 
való színskálával (7 sz.) és 1 
db légtisztító készülék ELADÓ. 
Telefon: 42/785-713; 06-20/282-
8538
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
Rotációs kapa (négyütemű 
benzinmotoros) „Indián 40” 
típusú, fűnyíróval (oldalkidobós) 
kombinálva ELADÓ. Irányár: 
90.000 Ft. Telefon: 06-30/483-
2683
ELADÓ egy tulipános, tölgyfa 
nappali-ebédlő szekrénysor, 
magassága: 2,2 m, szélessége: 
3,3 m. Telefon: 06-70/206-7663

ÁLLATOK
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK. 
Telefon: 06-20/804-6100

MUNKÁT KERES - KÍNÁL
Megbízható középkorú nő 
bejárónői munkát, takarítást, 
illetve idősek felügyeletét vállal-
ja. Telefon: 06-30/442-7235
Gyermekfelügyeletet válla-
lok, több éves gyakorlattal és 
tapasztalattal, idősgondozást, 
vasalást vállalok. Telefon: 06-
70/311-4379
Azonnali közvetlen külföldi 
munkalehetőségek Európai 
Uniós országokban. Vendég-
látás, fémipar, mezőgazdaság. 
Telefon: 06-30/214-4375
Kínai egészségmegőrző 
termékek on-line népszerűsíté-
séhez munkatársakat keresek. 
Telefon: 06-20/530-0739 E-mail: 
csori55@gmail.com

SZOLGÁLTATÁSOK
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

Szobafestés
Mázolás
Tapétázás
Díszí tő munkák
Gipszkartonozás
Homlokzatok festése, 
hőszigetelése

20/375-20-70
Érdeklődni: TISZTASÁG, MINŐSÉG, 

KEDVEZŐ ÁR!

nagykallo .hu

grATULáLUNK a házasságot kötött pároknak:
Gyüre Lajos - Lakatos Zita
Marinka Tibor - Nagy Katalin
Orsó György – Marján Tímea
Füzes Tamás Bertalan - Vass Ágnes Ibolya 
Jantek Szabolcs- Magyar Viktória Klára

MeGeMLéKeZéS

Drága jó szüleink! 
Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet.
Megszakad a szívünk, mikor rajta megyünk. 

CZuCZKu JÁNOS éS CZuCZKu JÁNOSNé
volt nagykállói lakosok halálának 

6. évfordulójukra, és életünk legszomorúbb napjára


