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Változatlan jegyárakkal lehet 
fürdőzni idén is a nagykállói 
Napstrandon.

Nagykállóban június 3-án (szom-
baton) lesz a szezonnyitó a 
NapStrandon, ahol a korábbi évek-
ben megszokott nyitvatartással, 9 
és 19 óra között várják az úszni, 
szórakozni vagy éppen pihenni vá-
gyókat. 
A kellemes környezetben található 
gyógyhatású termálvízvizes, gyer-
mek – és úszómedencét a fürdőzők 
idén is a tavalyi áron vehetik igény-
be, az üzemeltető ugyanis nem 
emelte a belépőjegyek árát. 
- A felnőttek 1000, a diákok és 
nyugdíjasok pedig 500 Ft-os egy-
ségáron válthatnak napijegyet. Az 
idei szezonban is lehetőséget biz-
tosítunk kedvezményes nyári úszó-
bérlet (6.00-8.30 óra között) 6 000 
forintos áron, illetve szezonbérlet 
váltásra is. A felnőtt szezonbérlet 
18.000 forint, a gyerek (3-14 év), 
diák és nyugdíjas bérlet ára 12.500 
forint. Ezen kívül délutáni jegyet 
(16.00-18.00 óra között) is árusí-
tunk 500 és 350 forintos áron, il-
letve további bérlet és (csoportos)
kedvezményeket vehetnek igénybe 

a strandolók – tájékoztatott Puskás 
László, a strandot üzemeltető Urbs 
Novum Nagykállói Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Mint 
minden évben - nyitás előtt - elvé-
geztük a medencék karbantartását, 
a kiszolgáló épületek, a zuhanyzók, 
öltözők és mosdók szükséges festé-
sét, valamint a fürdő parkjának ren-
dezését.
A strandfürdő üzemeltetői évről-év-

re igyekeznek még vonzóbbá tenni a 
nagyközönség számára a nagykállói 
fürdőhelyet. Tavaly például elké-
szült a gyermek élménymedence és 
pancsoló, amely mélységével, hőfo-
kával és belső kialakításával bizton-
ságos és alkalmas a legkisebbek, a 
bölcsődés és óvodás korú gyerme-
kek részére. Ezen kívül egy napozó-
teraszt is kialakítottak a napfürdőzés 
szerelmeseinek örömére.

Hamarosan újra nagyokat lehet majd csobbanni és tempózni a medencék-
ben

Kezdődik a strandszezon

Éneklő, nevető és tán-
coló gyerekek töltöt-
ték meg május 24-én 
Nagykállóban a Kállai 
Kettős teret, ahol a ki-
csik kedvenc zenekara, 
az Alma együttes kon-
certezett. A műsorral 
Nagykálló Városa gyer-
meknap alakalmából 
kedveskedett a fiatalabb 
korosztálynak.
A sok vidámsággal fűsze-
rezett koncertet több száz 
óvodás, kis iskolás és 
bölcsődés korú gyerek és 
szülő tombolta végig, ki a 
színpad előtt, ki a székek 
közt ugrálva. A varázsla-
tos dallamok a bennünket 
körülvevő világról, gye-
rekekről, szeretetről és 

barátságról szóltak, me-
lyeknek egyszer kacag-
tató, máskor elgondol-
kodtató szövegét együtt 
énekelték gyerekek és 
felnőttek. Merthogy a 
zenészek produkciójuk-
kal nem csak a kicsiket, 
hanem az őket kísérőket - 
pedagógusokat, szülőket, 
nagyszülőket - is tűzbe 
hozták. Az együttes tag-
jai szinte már kifulladá-
sig szórakoztatták, ének-
lésre, táncra ösztönözték 
a közönséget.
A mindenkit megmoz-
gató, éneklésre bíró ze-
nekart hatalmas tapssal 
jutalmazta a nagykállói 
közönség.

Az Alma  
térfoglalója 

Nagykállóban
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Idén második alkalommal került 
megrendezésre országosan a 
legnagyobb pályaorientációs 
rendezvény, a Szakmák Éjsza-
kája, mely arra hivatott, hogy a 
szakképzést népszerűsítse mind 
a pályaválasztás előtt állók, mind 
szüleik körében.

Sokan voltak kíváncsiak a Máté-
szalkai Szakképzési Centrum két 
nagykállói intézménye: a Budai 
Nagy Antal Szakgimnázium és a 
Kállay Rudolf Szakközépiskola – 
április végén megtartott rendezvé-
nyére. 
-Ennek a programnak az a célja, 
hogy az intézmények egy másik 
arcukat is megmutassák a nagykö-
zönség számára. Másrészt, ez a ren-
dezvény bizonyíték arra, hogy az itt 
dolgozó kollégák nem csak ülnek 
az intézmények falain belül és vár-
ják a csodát, hanem tesznek annak 
érdekében, hogy emelkedjenek a 
beiskolázási mutatók és a nőjön a 

szakképzésben részt vevő tanulók 
száma, illetve bővüljön a szakmakí-
nálat – tájékoztatott Rostás János, a 
Mátészalkai Szakképzési Centrum 
főigazgatója.
Az intézményekben a programok 
eltértek a pályaválasztási napok 
kínálatától, hiszen sokkal összetet-
tebb rendezvényt tartottak a Szak-
mák Éjszakáján. 
-Kollégáimmal a környező telepü-
lések általános iskoláinak hetedik 
osztályos tanulóit láttuk vendégül, 
s közös focibajnokságot tartottunk. 
Reméljük a résztvevők közül so-
kan Budais diákok lesznek majd 
– mondta Szabóné Lipkovics Il-
dikó, a MSZC Budai Nagy Antal 
Szakgimnázium igazgatója, akitől 
megtudtuk, hogy emellett az okta-
tás, a közszolgálat és a közgazda-
ság szakmacsoport érdekességeibe 
tekinthettek be a résztvevők. Az 
MSZC Kállay Rudolf Szakközép-
iskolában a szakács tanulók egész-
séges alapanyagokból készült tur-

mixszal várták a betérőket, melyet 
a pincérek által precízen megterített 
asztal mellett is elfogyaszthattak. 
Ezen kívül bádogsípot, ördöglaka-
tot készíthettek az épület és épít-
ménybádogos tanulók segítségével, 
vagy ellenőriztethették vérnyomá-
sukat, vércukorszintjüket a szociá-
lis ápoló és gondozó szakmacsoport 
diákjaival.  

Szakmák éjszakája

Szakmai bemutató várta az érdeklődő-
ket a Kállay Rudolf Szakközépiskolá-
ban is

A Nagykállói Városvédő Egyesü-
let ismét sikeresen pályázott az 
Erasmus + program keretében 
diákcsere program megvalósítá-
sára. 

A program július 8-tól 18-ig tart 
majd 5 görög, 5 bolgár, 5 szlovák, 
5 olasz, 5 román és 5 magyar fiatal, 
valamint az őket kísérők részvéte-
lével. A projekt címe „Our Garden-
Our Life”. 
A 11 napos program témája a közös-
ségszervezés és a közösségi kertek 
kialakítása. Célja, hogy a résztvevő 
fiatalokban amellett, hogy megis-
merik egymást és egymás kultúrá-
ját, felébredjen a közösségben való 

gondolkodás, az egészséges élelmi-
szerek fogyasztása és - amennyiben 
lehetőségük nyílik rá – azok saját 
célra történő megtermelése. A prog-
ram bentlakásos, munka- és társal-
gási nyelve az angol, megvalósítá-
sának helyszíne a Szirond Panzió 
lesz. 

A projekt teljes költségét az Erasmus 
+ program keretében a Nagykállói 
Városvédő Egyesület támogatásból 
finanszírozza. Az egyesület várja 
azon nagykállói fiatalok jelentke-
zését, akik 18 és 25 év közöttiek, 
legalább alapszintű angol nyelvtu-
dással rendelkeznek és érdeklődnek 
a témakör iránt.
A programra jelentkezni az 
nkvarosvedo@gmail.com címen 
lehet. Jelentkezési határidő: 
2017. június 15. (csütörtök) 24.00 
óra. Érdeklődni a fent megadott 
e-mail címen, illetve Véghseő 
Sándornál, az egyesület elnökénél 
a +3630-518-1043 telefonszámon 
lehet.

Újra ERASMUS+ Diákcsere 
Program Nagykállóban

Lakossági tájékoztató

ERASMUS+
 

OUR GARDEN 
OUR LIFE  
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A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2017. június 15-én

a Nagykállóban található polgári védelmi lakossági riasztó és –tájékoztató eszközök 
(szirénák) hangos üzempróbáját végezzük, melynek során (30 másodperces  

folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc szünet, majd újból 
30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) riadó elmúlt 

jelzést adunk le.
A hangos próba célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszközök működőképességét. A jelzéseket ellenőrzés 

keretében adjuk le, semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem 
szükséges.

A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása  
az Önök biztonságát szolgálja. 

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
Nagykálló település egy részén kö-
telező adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata szerint. 
Az összeírók június 15-éig végzik a 
személyes adatfelvételt.
A felvételek Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) sze-
rinti nyilvántartási száma és neve: 
2218 Egyéni gazdaságok júniusi 
összeírása, 2017
Az összeírási munkát a Központi 
Statisztikai Hivatal megbízásából 
igazolvánnyal ellátott kérdezőbiz-
tosok végzik, az Önök településén: 
Erdei Csilla.
A válaszadásra kijelölteket véletlen-
szerűen választottuk ki, matematikai 
statisztikai mintavételi módszerrel. 
A válaszadás a kijelölt háztartások 

számára kötelező, akik részvételük-
kel nagymértékben hozzájárulnak az 
agrárium jellemzőinek minél átfo-
góbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai 
célból történik, és az adatok csak ösz-
szesített formában kerülnek nyilvá-
nosságra. Az egyedi adatokat bizal-
masan kezeljük, azok mások számára 
nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés 
során a statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvénynek, valamint az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvénynek megfelelően 
járunk el. A felvétel módszertanával 
és a kutatási eredményekkel kapcso-
latosan a www.ksh.hu internetes ol-
dal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a fel-
mérés sikeres végrehajtásában!

Malakucziné Póka Mária,

Gazdaságok összeírása

Nagykálló Város 
honlapjaMegújult

www.nagykallo.hu

A statisztikai adatok alapján, míg 
az ország Észak-alföldi régiójában 
regisztrálják a legtöbb munkanél-
külit, addig a nyugati országrész-
ben egyes vállalatok munkaerőhi-
ánnyal küzdenek. 

Az okok sokfélék, de az elsők között 
szerepel a munkavállalási célú elván-
dorlás gyorsulása, illetve a külföldön 
dolgozó magyarok létszámának fo-
lyamatos emelkedése. Ez a tenden-
cia az utóbbi időben megyénkben is 
érzékelhető, egyre több cég és ága-
zat szembesül a szakképzett mun-
kaerő hiányával (idegenforgalom, 
vendéglátás, építőipar stb.), annak 
ellenére, hogy Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében kiugróan sok az 
állástalanok száma. De mi a hely-
zet Nagykállóban? Ennek próbáltuk 
utána járni (a felmérés azonban nem 
reprezentatív).
- Az utóbbi időben több nagyállói 
vállalkozó is jelezte, hogy problé-
mát jelent a szakképzett munkaerő 
hiánya, sőt, előfordul, hogy ma már 
segéd-, vagy betanított munkások is 
hiányoznak. Elsősorban a kereskede-
lemben, a vendéglátásban, a könnyű-
iparban, az épületüzemeltetésben, az 
építőiparban, a szállítmányozással 
kapcsolatos feladatkörökben, vala-
mint a fémipari tevékenységet végző 
vállalatoknál keresnek munkaerőt 
– mondta Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármester. –  Én arra biz-
tatom a nagykállóiakat, hogy aki dol-
gozni szeretne, vagy szakképzettség-
gel rendelkezik, keresse a Nagykállói 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályát, vagy személy szerint engem, 
s igyekszünk a segítségére lenni 
abban, hogy minél előbb álláshoz 
jusson. Az önkormányzat igyekszik 
mindent megtenni annak érdekében, 
hogy senki ne maradjon munka és jö-
vedelem nélkül.
Juhász Zoltán elmondta még, hogy 
az önkormányzat által, a közmun-
kaprogramban foglalkoztatottakat is 
ösztönözik arra, hogy próbáljanak 
egyéb munkaerőpiaci lehetőségeket 

kihasználni. Az elmúlt időszakban 
pedig már tapasztaltak kedvező vál-
tozásokat, tehát voltak, akik a nyílt 
munkaerőpiacon helyezkedtek el.
- Legalább egy éve keresek szakkép-
zett, önállóan dolgozni tudni lakatost 
és hegesztőt. Ez idő alatt voltak jelent-
kezők, de vagy egy idő után kimentek 
külföldre, vagy nem volt gyakorlatuk, 
s olyan sok selejtet gyártottak, hogy 
nem tudtunk tovább együtt dolgozni, 
így el kellett engednem őket – mond-
ja az egyedi, rozsdamentes gépek és 
berendezések gyártásával foglalkozó 
vállalkozás vezetője, Tóth Géza. A 
szintén Nagykállóban működő nem-
zetközi vállalat hosszú ideje már nem 
csak helyben, hanem a határon túlról 
(Romániában és Ukrajnában) is tobo-
rozza munkavállalóit. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal Nagykállói 
Járási Hivatalához nyolc település 
tartozik. Az áprilisi adatok alapján 
Nagykállóban 643 fő álláskeresőt 
tartott nyilván a hivatal foglalkozta-
tási osztálya. Minden negyedik állás-
kereső több mint egy éve szerepel a 
nyilvántartásban. 
- Az álláskeresők között vannak álta-
lános iskolai végzettségűek, szakkép-
zettséggel rendelkezők és diplomás 
álláskeresők. Nyílván ez utóbbiak 
vannak kevesebben. Általánosság-
ban elmondható, hogy valaki minél 
képzettebb, annál nagyobb esélye 
van munkába állni – tájékoztatott 
Hamza Zsolt, a Nagykállói Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályá-
nak vezetője, aki elmondta, hogy 
az álláskeresők számára különböző 
képzéseket indítanak. Nagykállóban 
jelenleg kertész, mezőgazdasági gé-
pész, pincér és szakács képzésekre 
lehet jelentkezni 
- Ezekre regisztrált álláskeresők je-
lentkezését várjuk, részükre a tan-
folyam elvégzése ingyenes, továbbá 
keresetpótló juttatás megállapításá-
ra is lehetőség van, melynek havi 
összege bruttó 81.530 Ft a képzés 
időtartam alatt – tette hozzá Hamza 
Zsolt.  

Szakképzett munkaerőhiány
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Újraszínezték a tereket

„Kelj fel rózsám itt a májfa”

A Nagykállói Hírmondó áprilisi 
számában Forró László Keresztúry 
Sándor festőművészt többek között 
arról kérdezte, hogy van-e még 
olyan alkotókedve, mint korábban 
volt? 
Kedvem még lenne, de ha ebből kéne 
megélnem, akkor már nem élnék. Az 
embereket ma már nem érdekli a mű-
vészet, amibe belejátszik az internet 
is. Persze van egy bizonyos kör, amely 
érdeklődő, nyitott a képzőművészetre. 

De mindig van/lesz egy ilyen kör.
Lesz, de egyre szűkül ez a miliő. 

Mióta van jelen a művészet a min-
dennapjaiban? 
Gyermekkorom óta rendkívül érzé-
keny vagyok a színekre. Mindig ab-

ban gyönyörködtem, ahogy a házunk 
előtt folyó patak kimosott kis, színes 
cserepeket. Békásmegyeren-Ófaluban 
(Budapesten III. kerület) nőttem fel. 
Itt élt egy festő, akinek volt egy hamis 
kutyája, s rajtam kívül senkit nem en-
gedett a közelébe. Vele sokat beszél-
gettem a színekről, formákról, festé-
szetről, ecsethasználatról. Festegettem 
is, s eljártam különböző képzőművész 
körökbe.

A pályaválasztás is ez irányba 
ment?
Nem, bár mehetett volna, mert felvet-
tek a képzőművészeti gimnáziumba, 
csakhogy már esztergályos ipari tanuló 
voltam, s maradtam is. Tanulmányaim 
befejezése után családot alapítottam, a 
festésre pedig nem jutott időm. Tanult 
szakmámmal is rövid ideig foglalkoz-
tam, mert elmentem a legnagyobb 
magyar olajipari vállalathoz dolgozni. 
Munkám miatt évekig (1982-ban, majd 
1990-ben) az egykori Szovjetunióban, 

Beregszászon éltem. Kárpátalján több 
képzőművésszel is megismerkedtem 
és - sok év kihagyás után - újra kedvet 
éreztem a festéshez. 

Budapestről, majd Kárpátaljáról 
hogyan került Nagykállóba?
A magánéletben és a munkában is új 
életet kezdtem. A vállalat, a ’90-es 
évek közepén, körzetszerelőt keresett 
ebbe a térségbe, én pedig elvállaltam. 

Forró László a hogyléte felől is 
érdeklődött?
Köszönöm jól vagyok. Szép, nagy a 
kertünk, úgyhogy az mostanában ad 
elég munkát nekem.

Laci bácsi kérdése volt még, hogy 
tervez-e a jövőben kiállítást? Ha 
igen, akkor egyénit, vagy csoporto-
sat, mert amennyiben ez utóbbiban 
gondolkodik, akkor ő is szívesen 
társulna.
Az utóbbi időben majd’ minden évben 

én szerveztem kiállítást Nagykállóban, 
de most nem tudom mikor lesz a kö-
vetkező. Egy kisebb szünet után az el-
múlt hetekben újra elkezdtem festeni, 
úgyhogy biztosan lesz egy-két kiállí-
tásra való anyagom, így ha időszerű 
lesz, mindenképp szólok Lacinak.

Most éppen mi készül?
Korábban készültek kisebb méretű 
képek, amelyek nem lettek befejez-
ve, letisztázva, úgyhogy most ezeken 
dolgozom. Mert a munkába bele kell 
lendülni. 

Az Ön festményei többféle irány-
zathoz tartoznak. Legutóbb 
(Nagykállóban, 2016 novemberé-
ben) kiállított munkái például telje-
sen más stílusban készültek, mint a 
korábban bemutatott alkotásai.
Munkáim nagy része realista stílus-
ban készül, de közben születnek más 
jellegű képek is. Főleg akkor, amikor 
az ember elrugaszkodik a valóságtól, 
vagy mást lát egy alkotásban. Ezek 
részben szürrealista, részben jelkép-
szerű alkotások.

Mi indukálja ezeket?
Van, hogy az embernek nem jut eszé-
be semmi. Olyankor elő sem veszem 
az ecsetet. De van olyan is, hogy be-

csukom a szemem és elkezdek rajzol-
ni, és ha azt látom, hogy ebből előjön 
valami, na, akkor születnek a szürreá-
lis képeim. 

Hány országban vannak képei?
Európa több országában, például Né-
metországban, Ausztriában, Angliá-
ban, illetve Amerikában. Ismerősök 
vitték magukkal, vagy elajándékozták 
ezeket. Izraelben, Tel-Avivban is részt 
vettem egy csoportos kiállításon. Itt 
átéltünk egy-két izgalmas helyzetet. 
Például a tengerparton voltunk, ami-
kor katonai terepjárók tűntek fel gép-
fegyveres katonákkal. Kiderült, hogy 
egy naszád közelítette meg a partot. 
De volt egy olyan eset is - Jeruzsálem 
mellett -, mikor a gépkocsink szélvé-
dőjét betörték az arabok, itt meg is 
sérültem.

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által megfogalmazott 
kérdésre?
Jónás Sándort kérdezném, aki már 
kétszer is megjárta az El Camino-t (a 
Szent Jakab utat), hogy mit adott neki 
a zarándoklat? Milyen indíttatással 
vágott neki, illetve készül-e újra meg-
tenni ezt a több mint 800 kilométeres 
utat?

A májusfát a magyar vidékek 
nagy részén május elsejére vir-
radó éjszaka állították a lányos 
házakhoz a legények. 

A zöld ág a természet megújulásá-
nak szimbóluma, sok esetben sze-
relmi ajándék is volt. A közös má-
jusfák kidöntése általában nagyobb 
ünnepélyességgel, táncmulatsággal 
járt együtt. 
Nagykállóban is évek óta feleleve-
nítik ezt a régi szép hagyományt, 
csak itt a fa felállítását kíséri ze-
nész mulatság. Május elsején a 
Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
gyermek és ifjúsági csoportjának 
tagjai színes szalagokkal díszítet-
ték fel Harangodon a nagykállói 

lányok májusfáját, majd a táncos 
legények vállukra kapták és hangos 
muzsikaszó kíséretében felvitték a 
dombra, ahol felállították, a lányok 
pedig azt körülállva énekeltek, tán-
coltak. 
A népi hagyomány felelevenítése 
után, a domb tövében felállított szín-
pad került a középpontba. Itt ugyan-
is helyi művészeti csoportok bemu-
tatóját láthatta a közönség. Fellépett 
a Kállai Kettős Néptáncegyüttes, a 
Rózsafa Citeraegyüttes, a Naple-
mente Nótakör, valamint a Kállai 
Lakodalmas Egyesület. Mindezek 
után a Harangodon a majálist ün-
neplők zenei kívánságát Koltai 
Tomi teljesítette.
Már éve óta hagyomány, hogy a 
nagykállói Majálison Főzőversenyt 

is hirdetnek, Májusfakanál néven. 
Erre bárki jelentkezhetett, az egyet-
len megkötés az volt, hogy a szer-
vezők által biztosított alapanyagok 
is felhasználásra kerüljenek. Idén 
többek között bab, hagyma, füstölt 
kolbász és burgonya is volt a „kez-
dőcsomagban”, így a legtöbb bog-
rácsban babgulyás főtt. 
A gyerekeket külön programokkal 
– kerékpáros ügyességi verseny-
nyel, kincskereső játékkal – várták 
Nagykálló-Harangodon. A majáli-
son ezen kívül volt még íjászbemu-
tató - a Csillagösvény Íjászegyesü-
let közreműködésével -, szabadtéri 
sakk, a Nagykállói Népművészeti 
Egyesület tagjai pedig különböző 
kézműves foglalkozásokra várták a 
kicsiket és nagyokat egész nap. 

Nagykállóban az elmúlt na-
pokban különböző színárnya-
latú kis- és gumósbegóniával, 
vinkával, margarétával, mus-
kátlival színezték újra a tere-
ket, parkokat és az utak menti 
ágyásokat.  

A több mint kétezer virágtövet a 
közmunkaprogramban részt vevő 
dolgozók ültették ki, akik rövide-
sen a villanyoszlopokra is kihelye-
zik a cserepes növényeket.
- Vigyázzunk a virágokra, hogy ne 
csak egy-két napig, hanem a fa-
gyok beálltáig tudjanak virágozni, 
ezért kérjük, hogy ne tépjék ki, ne 
tapossák le a növényeket. Ne fosz-
szanak meg másokat a széppé tett 
környezet élményétől – mondta 
Séra József, a közfoglalkoztatott 
dolgozók munkavezetője.
Tavasszal Nagykállóban is pusz-
tította a közterek évelő növényeit 
a selyemfényű puszpángmoly, de 
leginkább a Szivárvány Tagóvoda 
(Petőfi u.) előtti terület több éves 
sövényét dézsmálta meg. A tereken 
terülő- és gömbtujákból pótolták a 
károsodott növényeket, az óvoda 
előtti ágyásokat egyelőre egynyári 
virágokkal ültették be, itt ugyanis 
csak ősszel tudják újratelepíteni az 
évelőket.

-Kiültetés után a munka termé-
szetesen hónapokon át tart, hiszen 
folyamatosan öntözni, kapálni kell 
a növényeket. Az elmúlt hetekben 
felülvizsgáltuk az öntözőrendszere-
ket, ahol szükséges volt javítottuk, 
kicseréltük a hibás elemeket – tájé-
koztatott Séra József, aki elmondta, 
hogy munkatársaival a következő 
napokban a Szabadság tér szökő-
kútjának egyik villanymotorját ja-
vítják majd, így a nagykállóiaknak, 
illetve a városba érkezőknek a kar-
bantartás ideje alatt nélkülözniük 
kell a szépen ívelő vízsugarak lát-
ványát.

Az asszonyok több ezer virágtővel varázsolnak színpompát a tereken

Az idei évben, július 22. és 30. között, már 33. alkalommal rendezik meg 
a Téka Népművészeti Tábort  Nagykálló-Harangodon. Hazánk egyik 
legnagyobb és legismertebb összművészeti találkozójának résztvevői 
8 nap alatt 13 féle kézműves mesterséget próbálhatnak ki és 4 féle 
táncanyagot sajátíthatnak el.

A táborban idén is lehetőség van napi- és hetijegy váltására.
Téka Népművészeti Tábor részvételi díja:  Napi díj:

5 éves korig: 1000,- Ft/fő 200,-Ft/fő
6-10 éves korig: 10 000,- Ft/fő 1000,-Ft/fő
11-14 éves korig: 20 000,- Ft/fő 4000,-Ft/fő
15 éves kortól: 25 000,- Ft/fő 6000,-Ft/fő

A feltüntetett hetijegy árakból a nagycsaládosok 10%,  
a nagykállóiak (lakcímkártya felmutatása után) 50% kedvezményben részesülnek.

33. Téka Népművészeti Tábor

A táborról további információt: a 42/563-067-es vagy a 
30/257-7065-ös telefonszámon, illetve a

www.facebook.com/tekatabor/ oldalán kaphatnak.



Közélet nagyKállói hírmondó4

A változtatás jogát fenntartjuk!

Június 4. (Pünkösdvasárnap) 9.30 és 18.00: Ünnepi szentmise
Június 5. (Pünkösdhétfő) 9.30:  Ünnepi szentmise 

Családi pünkösdi séta – Találkozás 15.00 órakor 
Nagykálló-Harangodon 

Június 10. (szombat) Szatmári túra
Június 11. (Szentháromság vasárnapja)  9.30: Ünnepi szentmise, tanévzáró 

hálaadás 
18.00: Ünnepi szentmise

Június 18. (vasárnap, Úr napja)  9.30:  Ünnepi szentmise Oltári szentséges körme-
net a 9,30 órás szentmise végén

 18.00: Ünnepi szentmise
Június 19. (hétfő) 18.00: Ünnepi szentmise, papi évfolyam találkozó – Hálaadó 
szentmise az 1997-es évfolyam pappá szentelésének 20. évfordulója alkalmából
Június 19-23. között Hittantábor
Június 23. (péntek) 8.30:  Ünnepi szentmise Jézus Szent Szívének ünnepe  

alkalmából
Június 24. (szombat) Országos Szent László nap Szabolcs községben 
Június 25. (vasárnap) 9.30:  Szentmise Szent Péter és Szent Pál tiszteletére  

A templombúcsú a nagykállói egyházközség ünnepe 
(A templombúcsú miatt csak 9.30-kor lesz szentmise. 
Várjuk a testvéreket a közös ünneplésre)

Június 27. (kedd) 8.30: Szentmise Szent László király tiszteletére
Június 29. (csütörtök) 8.30: Szentmise Szent Péter és Szent Pál tiszteletére

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ JÚNIUSI PROGRAMJA

ELÉRHETŐSÉGEK
Ruszki Gábor plébános, telefon: +36 70 384 3384

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

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

A nagykállói hívek adományából 
megújították a temető Korányi 
Frigyes út menti keresztjét.

A nagykállói görögkatolikus temp-
lomban május 20-án a délutáni 
parakliszt (májusi ájtatosságot) 
követően Szocska A. Ábel OSBM 
apostoli kormányzó vezetésével 
indult a prosecció a Korányi F. úti 
temetői kereszt megáldására és fel-
szentelésére. 
-Láttam, hogy a kereszt előtt mindig 
van virág, felgereblyézik, gondoz-
zák a hívek a környezetét, ami azt 
mutatta, hogy ez egy élő kereszt. 
Azonban az idő mostanra „elhasz-
nálta” a feszületet tartó oszlop nagy 
részét - mondta Jaczkó György 
görögkatolikus parókus. - Juhász 
Zoltán polgármester úrral egyeztet-
ve, javaslatot tettem, hogy az egy-
házon belül gyűjtésbe kezdünk. A 
görögkatolikus hívektől, illetve ma-
gánadományokból érkezett felaján-
lásoknak köszönhetően pedig tavaly 

ősszel elkezdődhettek a felújítási 
munkálatok.
Az évtizedekkel ezelőtt emelt, mos-
tanra felújított feszület közvetlen 
környezete is megszépült a munkák 
során 
-Az elmúlt években többször kezde-
ményezték a hívek a kereszt megújí-

tását, azonban ez különböző okok-
ból nem valósult meg. A nagyállói 
gyülekezet tagjainak, a városunkba 
érkezőknek, illetve az áthaladó za-
rándokoknak is fontos ez a szakrális 
hely, ezért köszönet a görögkatolikus 
egyháztagoknak, Jaczkó György 
parókus úrnak és az önkénteseknek, 
akik tettek azért, hogy a kereszt és 
környezete megújulhasson – mon-
dott köszönetet a városlakók nevé-
ben Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere az emlékhely felszen-
telése alkalmából.
A városvezető köszöntője után 
Szocska A. Ábel apostoli kormány-
zó mondott imát, majd megáldotta és 
felszentelte a restaurált feszületet.
-A megújult kereszt nemcsak a 
nagykállóiak büszkesége, ha-
nem minden görögkatolikus és 
jószándékú keresztényé is, akiknek 
a kereszt megérinti a lelkét. Hiszen 
szükségünk van az ilyen jelekre, 
szükségünk van a keresztre - mond-
ta  Szocska A. Ábel apostoli kor-
mányzó, majd Vianney Szent Jánost 
idézte, aki szerint: „a kereszt, a böl-
csesség könyve…”  - Én is azt val-
lom, hogy akik szeretik a keresztet, 
azok az élet könyvét lapozzák, mert 
a kereszt mindenkit arra tanít, hogy 
van értelme, célja az életünknek, s 
bármilyen sok nehézséggel is kell 
megküzdenünk a kereszten érettünk 
életét adó Krisztus az, aki a segítsé-
günkre siet.

Felszentelték a megújult keresztet

A Nyolcadiknap Egyesület tagjai 
idén is műsorral köszöntötték sze-
retteiket anyák napja alkalmából. 
Május elején a Művelődési Köz-
pont Kamaratermében megtartott 
rendezvényen verseket, jelenete-
ket, dalokat adtak elő. Előadásukat 
sok könnybe lábadt szempár kísérte 
figyelemmel. A civil szervezet gon-

dozottjai lelkesen, kitartóan készül-
tek az ünnepi alkalomra, s heteken 
át gyakoroltak. A műsorra a dísz-
leteket és az édesanyáknak szánt 
ajándékokat is saját kezűleg készí-
tették el. A Fogyatékosok Nappali 
Intézményének fiataljai a műsor 
után vendégül is látták hozzátarto-
zóikat és a meghívott vendégeket.

A Nyolcadiknap Egyesület tagjainak műsora anyák napja alkalmából

Az édesanyákat köszöntötték

Régi idők emlékei Kiskállóban

Szocska A. Ábel apostoli kormányzó 
megáldotta és felszentelte a feszüle-
tet

A prosseció útja a megújult kereszt felé

Idén is megrendezték a Sulihetet 
a Nagykállói Általános Iskolában, 
a gyermeknapot megelőző héten. 
Ilyenkor számos tanórán kívüli te-
vékenységgel: ügyességi és sport-
versenyekkel, vetélkedőkkel és kü-

lönböző szabadidős programokkal 
készültek a diákok számára a peda-
gógusok. A Sulihét egyik népszerű 
programja a Nagykállói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak menté-
si és oltási bemutatója volt.

Ismét Sulihét
Kiskálló Kincsei – régi idők 
emlékei címmel nyílt kiállítás a 
Kiskállói Közösségi Házban.

Zömében felmenőink használati 
tárgyai, szerszámai, valamint ima-
könyvek, kegytárgyak, hímzések, 
faliképek, falvédők alkotják annak 
a kiállításnak az anyagát, amely 
a napokban nyílt a Kiskállói Kö-
zösségi Házban. A tárlat anyagát a 
városrészben élők gyűjtötték össze 
otthonaik padlásáról, szekrények, 
kamrák mélyéről Hekmanné Balogh 
Erzsébet, a Kiskállói Tanácsadó Iro-
da munkatársának felhívására. 
Az ünnepélyes megnyitón Harsányi 
Gézáné, városunk múltörökségé-
nek őrzője mesélt a közönségnek 
Kiskálló történetéről, múltjáról. 
Többek között arról, hogy a telepü-
lésről az első írásos nyom 1325-ből 
való, s akkor még a Fedémes nevet 
viselte, az itt élők pedig méhészke-
désből éltek. 

-1379-re Fedémes elnéptelenedett, 
s 100 éven át, mindössze 5 porta 
maradt. A következő századokban 
új betelepülőkkel ismét benépesítet-
ték a települést - mesélte Harsányi 
Gézáné, aki beszél arról is, hogy a 
már Kiskállónak nevezett települé-
sen a 18. és a 19. században a Kállay 
család birtokolta a település földje-
it. A krónikás szerint egy másik je-

lentős évszám 1950, amikor egyesült 
Nagykállóval, de említésre méltó az 
is, hogy míg a Kállai Kettős szülő-
földje Nagykálló, addig ehhez a vá-
rosrészhez is köthető egy mai napig 
élő tánc, a Kiskállói oláhos.
A kiállítást Oroszné dr. Nagy Ma-
tild, Nagykálló Város alpolgármes-
tere nyitotta meg, aki köszönetet 
mondott a Kiskállói Tanácsadó Iro-
da programszervezőinek a megva-
lósított ötletért, illetve a városrész-
ben élőknek, akik összegyűjtötték, 
elhozták és közszemlére tették a 
tárgyakat.
A megnyitót Borsi Lili énekes és 
a Rózsafa Citera Együttes műsora 
tette ünnepivé. A Kiskálló Kincsei – 
régi idők emlékei című kiállítás júni-
us közepéig látogatható a Kiskállói 
Közösségi Házban (Nagykálló, 
Bátori út 91.).Régi idők emlékei között

Borsi Lili énekes

Oroszné dr. Nagy Ma-
tild nyitotta meg a ki-
állítást Harsányi Gézáné
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A történet 1956 őszén játszódik.

Vámos Miklós méltán híres regé-
nye, a Zenga Zének elevenedett 
meg a közelmúltban a nagykállói 
Ratkó József Városi Könyvtárban. 
A színpadi produkciót a Teatheatre 
hozta el a településre Jancsó Sarolta 
színművésznő közreműködésével.
Az előadás a Közép- és Kelet-Euró-
pai Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány Sinkovits 
Imre Pályázata programjának kere-
tein belül jöhetett létre. A tehetsé-
ges gyerekek főszereplésével életre 
hívott színdarab próbái már tavaly 
nyáron elkezdődtek az 1956-os for-

radalom 60. évfordulója alkalmá-
ból. 
Vámos Miklós regénye 1983-ban 
jelent meg először, azóta több ki-
adást is megélt. A Zenga Zének egy 
hat éves kisfiú, Öcsi szemszögéből 
meséli el az 1956-os eseményeket. 
Bemutatja, milyen volt gyermek-
szemmel látni az elnyomó rend-
szert, a felnőttek ellentmondásos 
kijelentéseit, megtapasztalni az 
egyre jobban forrongó közhangula-
tot – miközben a kicsik a minden-
napi élet útvesztőin is megpróbál-
tak eligazodni.

Zenga Zének

A Nagykállói Általános Iskola 
7. évfolyama elindult felfedezni 
Erdély nevezetességeit a ,,Határ-
talanul” pályázat keretében.

Mindenki más miatt volt izgatott. 
Egyesek még sosem jártak külföld-
ön, másokat a kalandvágy hajtott. 
Különböző emberek, különböző 
célok. Egy azonban közös volt 
mindnyájunkban: alig vártuk, hogy 
bebarangoljuk Románia egy részét. 
Történelmi séták, nagy túrák, isme-
retterjesztő foglalkozások; mind-
ezekben részünk volt a három nap 
alatt. A program során a diákok meg-
ismerkedtek a romániai magyarság 
történelmi, kulturális helyzetével 
és a Magyarországhoz kötődő kö-
zös népművészeti értékekkel. Első 
nap megnéztük a Károlyi-kastélyt, 
a Piarista gimnáziumot, valamint 
a Vármegyeháza épületét. Látoga-
tást tettünk testvértelepülésünkön, 
Tasnádon, ahol kulturális műsorral 
készültünk az ottani diákoknak. 
Zilahon és Kolozsváron is megáll-
tunk, ott többek között megtekintet-
tük a zilahi református kollégiumot, 
a Wesselényi szobrot. Ellátogattunk 
Mátyás király szülőházához és em-
lékművéhez, bementünk a mögötte 
álló Szent Mihály templomba is. 

Kellően kifáradva érkeztünk meg a 
szállásra, ahol bőséges vacsorával 
és igényes szobákkal vártak min-
ket. Másnap újult erővel vágtunk 
neki a túrának. Bemerészkedtünk a 
Tordai-hasadékba, történelmi őse-
ink nyomdokaiba lépve azokon a 
köveken járva, amelyeken egykor 
Szent László királyunk is menekült. 
Hosszú sétát tettünk a sóbányában, 
gyönyörködve a természet csodá-
iban. Aznapi utolsó állomásunk 
Torockó, Torockószentgyörgy volt, 
itt a vár romjainál előadtuk az ide 
kötődő legendát. Az utolsó nap sem 
tétlenkedtünk. Megálltunk Válasz-
úton, Bonchidán. Koltón ellátogat-

tunk a Teleki-kastélyba, koszorút 
helyeztünk Petőfi és hitvese szobrá-
ra. Kirándulásunk utolsó állomása 
Szatmárnémeti volt, majd fáradtan, 
de annál több szép emlékkel haza-
felé vettük az irányt. 
Köszönettel tartozunk Dubász Éva 
igazgatónőnek, hogy a pályázat 
révén számtalan új élménnyel gaz-
dagodtunk. Kísérőtanáraink és ide-
genvezetőnk szervezési munkájáért, 
türelméért igen hálásak vagyunk.
Izgalmakkal teli napok, hasznos, új 
ismeretek, határokon átívelő baráti 
kapcsolatok köszönhetők a prog-
ramsorozatnak.

Fehér Regina 7/c

Barangolás Erdélyben

Határtalanul

„Hétköznapi szemmel alig 
látható lépések alkotnak olyan 
folyamatot, melynek végén jóvá-
tehetetlen tragédia állhat.”

Ezrek vettek részt a 2017-es Élet 
Menetén április végén Auschwitz-
Birkenauban, köztük a nagykállói 
Korányi Frigyes Gimnázium kép-
viseletében négy diák és történelem 
tanáraik –jutalmul az előző évben 
megrendezésére került utazó va-
gonkiállítás megszervezéséért és 
lebonyolításáért.
Az esemény a halálmenet antoní-
mája, mely a rasszizmus, antisze-
mitizmus, homofóbia, valamint a 
kirekesztés minden formája elleni 
harc fontosságát hirdeti. A menet 
Auschwitz I-ből indult és a 3,5 
km-re fekvő Auschwitz II-ben ért 
véget. 
Április 23-án három busz indult a 
Dohány utcai zsinagóga elől közel 
160 magyar delegálttal, hogy részt 
vehessenek másnap a „March of the 
living” nemzetközi megemlékezé-
sen Lengyelországban a haláltábor 
területén, képviselve az életet és 
hirdetve „Soha többé SOÁ!” 
Az auschwitzi program kezdetét a 
18-as barakk előtt lezajló magyar 
megemlékezés jelentette, amelyet 
minden évben megrendez a magyar-
országi delegáció, hiszen csakis a 
magyarok tartanak ilyet a megjelent 
55 ország közül. Az ok érthető: az 
Auschwitz-Birkenauban kegyetle-
nül meggyilkolt emberek nagy része 
magyar volt. A több mint 430000 
zsidó származású magyar embert 
a Horthy-rendszer idején deportál-

ták 56 nap alatt Magyarországról a 
haláltáborokba. Kevésbé köztudott, 
hogy Nagykállóból is kb. 900 embert 
hurcoltak el a Holokauszt idején. A 
megható rendezvényen beszédet 
mondott Gordon Gábor, az Élet Me-
nete Alapítvány elnöke, az izraeli-
magyar nagykövet, valamint sokan 
mások, kik szívügyüknek tekintik a 
magyar zsidókra való emlékezést.
Az auschwitz-birkenaui távolságot 
a menet gyalog tette meg, emlé-
kezve mindazokra, akiknek talán 
ez az út jelentette az utolsó sétát. 
Már távolról látszott a birkenaui 
tábor főkapuja, amely alatt 55 or-
szág képviselői haladtak át, köz-
tük a magyar delegáció hatalmas 
zászlókkal. A barakkok és krema-
tóriumok között vezető út végén 
nemzetközi megemlékezés várta a 
„Schindler listája” c. film zenéjére 
vonuló tömeget. A megemlékezé-

sen több érintett is beszédet tartott, 
köztük Elisha Wiesel, a Holokauszt 
túlélő és Nobel-díjas író fia, Izrael 
volt országos főrabbija, valamint az 
izraeli állam oktatási minisztere. A 
rendezvény után lehetőség adódott 
a tábor megtekintésére is.
A harmadik napon krakkói város-
nézés volt, mely során elsőként a 
Jagelló egyetemet nézte meg a cso-
port, amelynek történelme egészen 
a 13. századig nyúlik vissza. A kö-
vetkező állomás Krakkó főtere volt.
Örültünk, hogy részesei lehettünk 
ennek a tanulmányútnak. Azt gon-
doljuk, hogy a látottakról nem le-
het hiteles beszámolót írni, mivel 
meggyőződésünk szerint az em-
bernek saját szemével kell látnia az 
itt történt borzalmak bizonyítékait. 
Az utazás által feladatunkká vált a 
holokauszttagadás elleni fellépés.

Szabóné Gyalog Mária

Korányis diákok az „Élet Menetén”

A 10.a osztály tanulói: Balogh Angelika, Biró Gábor, Oláh Anna Fanni, Szabó 
Benedek, valamint tanáraik: Farkasné Mikita Judit, Szabóné Gyalog Mária

A nagykállói középiskolákban is 
május első hetében tartották a 
ballagási ünnepségeket. 

A Mátészalkai Szakképzési Cent-
rum Budai Nagy Antal Szakgimná-
ziumában négy osztály, közel száz 
tanulója ballagott idén, akik okta-
tás, közszolgálat és közgazdaság 
szakmacsoportban tanultak.
- A ballagás olyan ünnep, amelyben 
egyszerre van jelen az emlékezés és 
a búcsú, az útra hívás és az új irán-
ti kíváncsiság. Búcsúzás… Talán 
ezt a legnehezebb szavakba önteni. 
Úgy érzem, sokkal többet mondana, 
ha megölelnénk egymást, hiszen a 
szavak néha nem mondanak eleget, 
s nem mindig fejezik ki azt, amit 
itt mindnyájan érzünk  – mondta 
Szabóné Lipkovics Ildikó, a MSzC 
Budai Nagy Antal Szakgimnázium 
igazgatója az intézmény ballagási 
ünnepségén. 
A Mátészalkai Szakképzési Cent-

rum Kállay Rudolf Szakközépis-
kolájában is május 5-én tartották 
a ballagási ünnepséget a szociális 
gondozó és ápoló, kőműves és hi-
degburkoló, bádogos, valamint a 
pincér, szakács szakmacsoportok 
végzős tanulói.
A Korányi Frigyes Gimnáziumban 
a magyar-német két tanítási nyelvű 
osztály, a humán-reál gimnáziumi 
osztály, az angol nyelvi előkészítő – 
informatika osztály és az általános 
– dráma osztály maturáló fiataljai 
ballagtak.
- Soha ne legyetek szürke, átlagem-
berek, hiszen mindnyájatokban ott 
készül kiteljesedni az egyéni adott-
ságok látszólag véletlenszerű hal-
maza, amiből csak ti tudtok működő 
rendszert felépíteni – többek között 
ezekkel a gondolatokkal búcsúzott 
a végzős diákoktól Bobonka Gyu-
la, a Korányi Frigyes Gimnázium 
igazgatója az intézmény ballagási 
ünnepségén.

A fiatalok számára most egy új fejezet kezdődik az életben

Elballagtak  
a középiskolások



Közélet nagyKállói hírmondó6

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. június 28. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





A Nagykállói I�úsági Egyesület és a 
Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

Jelentkezni lehet: Barabás Zsuzsannánál telefonon,  +36 30 488 1069,   
vagy e-mail-ben: b.zsuzsa75@freemail.hu

TU
R

N
U

SO
K A tábor helyszíne:  

Nyírgyulaj SZAFI Kemping közel kéthektáros területe.
Utaztatást Nyíregyháza, Nagykálló területéről 

TÉRÍTÉSMENTESEN vállalunk. 
A tábor díja: 25 000 Ft/fő | Testvérkedvezmény 10%

ALKOTÓ és 
KIS KUKTA TANODA 

tábort szervez 3-14 éves korig

Az ár tartalmazza az étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna).

Kedvezményes beiratkozás:  
június 15-ig - 10% kedvezménnyel

június 26. - június 30. 
július 3. - július 7.
július 10. – július 14. 
július 17.-július 21.
július 24. - július 28.
július 31. - augusztus 4.
augusztus 7. - augusztus 11.

OLVASÓI LEVÉL

Emlékek, élmények Nagykállóból
Az Ezüst-kor Egészségügyi Nyugdí-
jasok Egyesületének tagjai kirándulást 
tettek Nagykállóba. Volt munkatár-
sunk, Márton Andrásné kérésére ve-
lünk tartott és a város nevezetessége-
inek, történetének megismertetésében 
Harsányi Gézáné volt segítségünkre.
A szülőföld szeretete, megtartó ereje 
hatással van az emberek érzelmi vi-
lágára. Ezt mind megtapasztalhattuk 
idegenvezetőnknél, aki ezer szállal 

kötődik a város minden pontjához.  
Ámulattal hallgattuk, ahogy beszélt 
a városról, a kállói várról, Korányi 
Frigyes és Jósa András munkássá-
gáról, a Kállai Kettősről, a Kállay 
családról, a helytörténeti múzeum-
ról, a gyógyvizű strandfürdőről, az 
Ínségdombról, a Csodarabbiról, a 
Rákóczi toronyról, ahova sokan fel 
is mentünk és gyönyörködtük a táj 
szépségében. A református templo-

mot Horváth György lelkipásztor 
mutatta meg. Természetesen volt 
kórházi dolgozók lévén, megkoszo-
rúztuk Korányi Frigyes szülőházát, 
és Jósa András emléktáblájánál is el-
helyeztük az emlékezés virágait. Este 
fáradtan és csodálatos élményekkel 
gazdagodva tértünk haza. Köszönjük 
ezt a szép, élménydús, emlékezetes 
napot Nagykállónak és kísérőnknek, 
Manyikának! Mráz Lászlóné

A nyugdíjas egyesület tagjai minden nagykállói emlékhelyet felkerestek

Hosszú utat tettek meg május 25-én 
a Makói Általános és  Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Bartók Székhelyintéz-
ményének 4. z, azaz zenei tagozatos 
tanulói. Daróczi Szilvia osztályfő-
nök és kórusvezető szervezésének 
köszönhetően a kisdiákok Kodály 
Zoltán népdalgyűjtő körútja nyomán 
jutottak el a Kállai Kettős szülőföld-
jére, Nagykállóba. A városunkba lá-
togató gyerekek a Makói Általános 
Iskola Kicsinyek Kórusának tagjai, 
akik 2017-ben az Éneklő Ifjúság 

Kórustalálkozó és Minősítő Verseny 
keretében Arany Diploma minősítést 
és az Év Kórusa címet is elnyerték. A 
csilingelő hangú kórus a Nagykállói 
Református Műemléktemplomban 
a Városi Daloskör tagjaival együtt 
nagykállói népdalokat énekelt, majd 
közösen megkoszorúzták Kodály 
Zoltán látogatásának emlékét őrző 
táblát a református parókia falán. 
A kis csapat ellátogatott a Szilágyi 
István Emlékházba, a Tanodába egy 
rövid városnéző körút során meg-

tekintette az egykori megyeháza, a 
járásbíróság épületét, s a városköz-
pont szobrait, épületeit. Maradandó 
élményt jelentett a kisdiákok szá-
mára a református harangtoronyban 
tett látogatás. A nap zárásaként a 
harangodi tánccsűrben ismét fel-
csendültek a makói gyermekhangok: 
a kórus kedvenc dalait énekelve bú-
csúzott Nagykállótól, ahová a makói 
kicsik és nagyok egybehangzó vé-
leménye szerint még vissza fognak 
térni a jövőben. Babik Brigitta

Kirándulás dallamokon át...
Makói kisdiákok Nagykállóban

Az Összefogás a Fejlődő 
Nagykállóért Egyesület szerve-
zésében „Egy mondat a zsarnok-
ságról" címmel nyílt kiállítás 
Nagykállóban, a Ratkó József 
Városi Könyvtárban. A tárlat, 
amely Illyés Gyula alkotása után 
kapta a címét, a költő versét 
próbálta „új nyelven” is életre 
hívni. 

A rendezvényen az irodalmi alko-
tást Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti 
Színház társulati tagjának előadá-
sában hallgathatta meg a közönség, 
majd Nagy Zsuka, a Magyar Író-
szövetség tagja a szervezet ’56-os 
szerepvállalásáról tartott előadást.
Mivel a program „találkozási 
pont”, összművészeti rendezvény 
volt az irodalom és a festészet szá-
mára, ezért Illyés Gyula versének 
szövege festményekkel egészült ki, 
amelyek a vers egy-egy részletét 
illusztrálják. Betekintést nyújtanak 
a zsarnokság, az elnyomó ideológia 
világába. 
A képi megjelenítés Gyulai Attila 
festőművésznek köszönhető, aki-
nek alkotásai nem vászonra kerül-

tek, hanem ruhadarabokra (pólók-
ra), amivel a névtelen áldozatok 

emléke előtt kívánt(ak) tisztelegni. 
Ehhez kapcsolódóan az előadások 

után a tárlatot is rendhagyó módon, 
nem nemzeti színű szalag, hanem 
szögesdrót átvágásával nyitották 
meg. Ezzel is a korszakot próbálták 
megidézni, utalva arra a rendszerre, 
amely hosszú éveken, évtizedeken 
át emberéleteket követelt és sorso-
kat pecsételt meg.
A rendezvény, valamint a kiállítás a 
Magyar Szabadság Éve programso-
rozat részeként, a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány támoga-
tásával jött létre. 
A tárlat 2017. július 1-ig - nyit-
vatartási időben - megtekinthető 
a Ratkó József Városi Könyvtár-
ban (Nagykálló, Korányi F. út 1. 
szám).

„Egy mondat a zsarnokságról”

A rendhagyó kiállítás megnyitója
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Elvitelre doboz: 50 Ft/db

Előzetes menürendelését minden hétköznap 14 óráig  
a 42/ 792-040- es telefonszámon adhatja le.

A z  é t l a p v á l t o z á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k !

M E n ü a j á n l at
Óbester Étterem és Kávézó • nagykálló, Korányi F. út 1.

2017. május 29. – június 2. 
a menüleves B menü

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

KEDD tarhonyaleves
Pörkölt csirkecomb, szarvacska tészta, káposzta-
saláta

toroskáposzta

SZERDa Erdélyi csorba leves
Roston pulykamell paradicsommal, sajttal, burgo-
nyapüré

Rántott hal, párolt rizs, tartármártás

CSütÖRtÖK Frankfurti leves Szilvás gombóc Darás metélt, áfonyadzsem
PÉntEK Karfiolleves Paprikás burgonya kolbásszal, csemege uborka Hentes sertéstokány, párolt rizs, csemege uborka

HÉtFŐ ünnEP

KEDD Savanyú tojásleves
Csirkemájas-gombás sertésszelet, petrezselymes 
burgonya, friss vegyes saláta

Paprikás-tejfölös csirkemell csíkok, orsótészta 

SZERDa alföldi gulyásleves Gránátos kocka almás máglyarakás, csokoládéöntet

CSütÖRtÖK Zöldborsóleves
Rántott csirkecomb filé, kukoricás rizs, őszibarack-
befőtt

Cigánypecsenye, sült burgonya, csemege uborka

PÉntEK
tárkonyos, gombás pulyka-
ragu leves

Fűszerkéregben sült sertéskaraj, burgonyapüré Pásztortarhonya, vegyes vágott savanyúság

HÉtFŐ Reszelt tésztaleves Sárgaborsó főzelék, sertéspörkölt
Fokhagymás sertéssült, tört burgonya, párolt 
káposzta

KEDD tejfölös burgonyaleves Húsos makaróni Zöldséges csirkemell rizottó
SZERDa Babgulyás túrógombóc, édes tejföl Diós metélt
CSütÖRtÖK Kapros zöldségleves Rántott pulykamell, főtt-sült burgonya,  friss saláta Ketchupos csirkecomb, rizi-bizi, friss saláta
PÉntEK Karalábéleves Bácskai rizseshús, csemege uborka Borjúpörkölt, galuska, káposztasaláta

HÉtFŐ Paradicsomleves lencsefőzelék, pulykatokány Sült csirkecomb, petrezselymes burgonya
KEDD tejszínes csirkeragu leves túrós csusza tejföllel, tepertővel lekváros derelye
SZERDa Zöldséges karfiolleves Sertéspörkölt, tarhonyatészta Rakott kelkáposzta

CSütÖRtÖK Köménymagleves
Kentucky rántott csirkemell, jázmin rizs, tartár-
mártás

Brassói (zöldborsós) aprópecsenye,  uborkasaláta

PÉntEK
Káposztás bableves füstölt 
csülökkel 

Szalagos fánk barackízzel Darás metélt barackízzel

HÉtFŐ lebbencsleves Csirkepaprikás, szarvacska tészta natúr sertésszelet vegyes köret, fejes saláta
KEDD Vegyes gyümölcsleves Sertésszelet párizsiasan, rizs, vitaminsaláta Rántott csirkeszárny, vegyes köret, vitaminsaláta
SZERDa Szárnyas májgaluskaleves Csikós sertéstokány, galuska Zöldborsófőzelék, köményes sertéssült

CSütÖRtÖK Mediterrán paradicsomleves
Grillezett pulykamell, burgonyapüré, csemege 
uborka

Rántott sajt, vegyes köret, tartármártás

PÉntEK Bakonyi betyárleves Roston sült hal, franciaköret, rizs, káposztasaláta Francia rakott burgonya

2017. június 5. – június 9.

2017. június12. – június 16.

2017. június 19. - június 23.

2017. június 26. – június 30.

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

A Nagykállói Röplabda Egyesület 
(NARE) szervezésében Tavaszkö-
szöntő Nemzetközi Mix Röplab-
da Tornát tartottak május 8-án 
Nagykállóban, a Városi Sport-
csarnokban. Az esemény a test-
vérvárosok sportnapi versenyének 
is helyet adott, amelyen röplabda, 
sakk és asztalitenisz sportágakban 
vetélkedtek a játékosok.

A rendezvény meghívásos alapon 
szerveződött, melyre 16 - hazai és 
határon - túli csapat érkezett, közel 
200 játékossal. A mérkőzések az ün-
nepélyes megnyitó után kezdődtek, 
melyen Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere köszöntötte a 
résztvevőket.
-A sportesemények mindig is fonto-
sak a város életében. A Nagykállói 
Röplabda Egyesületnek pedig, 
Popovics József vezetésével, kiemelt 
szerepe van városunkban, hiszen az 
elmúlt években több sportrendez-
vényt is szerveztek Nagykállóban 
– gondolok itt a Városi Sportcsar-
nokban és a Napstrandon megtartott 
röplabdabajnokságokra. Az egyesü-
let tagjai aktívak, több nagykállói 
családot is megmozgatnak – tájékoz-
tatott a rendezvényen Juhász Zoltán 
polgármester. – A városvezetés nyi-
tott azirányban, hogy hagyománya 
legyen ennek a mostani sportese-
ménynek Nagykállóban – tette hozzá 
Juhász Zoltán.
A Tavaszköszöntő Nemzetközi Mix 
Röplabda Tornán reggeltől késő 

délutánig zajlottak a mérkőzések. 
A mix röplabda torna egyébként 
azt jelenti, hogy nők és férfiak, hat 
fős csapatban (2 nő és 4 férfi játé-
kossal) játszanak. A mostani tornán 
a 16 csapatból 6 hazai (Debrecen, 
Nyírbátor, Nagykálló–NARE, Nyír-
egyháza), illetve 10 határon túlról 
érkezett (Szlovákiából, Romániából, 
Lengyelországból, Csehországból) 
együttes játékosai mérkőztek.
- Sportrendezvényükre meghívtuk 
Nagykálló testvérvárosainak csapa-
tait is, s közülük Borsi (Szlovákia), 
Tasnád (Románia) és Limanowa 
(Lengyelország) együttese részt 
vett a tornán - tudtuk meg Popovics 
Józseftől, a Nagykállói Röplabda 
Egyesület elnökétől, a rendezvény 
főszervezőjétől. Hozzátette: mivel az 
esemény a testvérvárosok sportnapi 
versenyének is helyet adott, így a 
röplabda mellett sakk és asztalitenisz 
bajnokságot is hirdettek a testvérte-
lepülések sportolói részére, melyet 
Limanowa csapata nyert meg, illetve 
ők lettek a mix torna bajnokai is. 
-Nagykálló Város Önkormányzata 
is a sportesemény mellé állt, segítsé-
günkre volt a határon túlról érkezett 
játékosok elhelyezésében, ellátásá-
ban, továbbá az érmek, oklevelek 
és a serlegek beszerzésében. Ennek 
az eseménynek a megszervezésekor 
egyébként azt a célt tűztük ki, hogy 
az emberek sportoljanak és kapcso-
latokat építsenek. A torna végén el-
mondhatjuk, hogy ezt sikerült elérni 
– tette hozzá Popovics József. 

Tavaszköszöntő torna 
Nagykállóban

A nemzetközi tornán közel 200 játékos vett részt

Bereczky  
Benedeket  

(Bencét) 
80. születésnapja 

alkalmából  
köszöntötték az 

Idősek Otthona lakói 
és dolgozói.

Jakab 
Melodi  

június 22-én 7 éves,

Jakab  
Bianka  

június 30-án 15 éves. 
Ebből az alkalomból 
kívánunk számukra 
nagyon sok boldog 

születésnapot! 
Anya, Apa, Nagyszülők 

és a család.

Holdasi 
Miklósnét
93. születésnapján 
sok-sok szeretettel 

köszönti 
négy lánya, négy 

veje és hat unokája,
azok házastársai, 
valamint tizenegy 

dédunokája.

Fejes  
István és 
Levente

Boldog 7. születésna-
pot kívánunk nektek.  
Anya, Apa és Bencus.

Lelkem patakjából hozzád folyik hálám, 
biztos vagyok benne, hogy  

meghallgatsz Atyám, 
mindig legyen rajtunk drága tekinteted, 

őrizd meg mindenhol a GYERMEKEIMET...
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Veze Margit (Kossuth út)
Kerékgyártó Barnabásné (Gyöngyvirág u.)
Kardos Györgyné (Táncsics M. u.)
Galambos Tibor (Jókai M. u.)
Nyíri Miklósné (Lehel út)
Pécsfalvi János (Korányi F. út)
Szilágyi Józsefné (Május 1. u.)

Halász Zoltán (Korányi F. út)
Veres János (Nagybalkányi út)
Bereczki Ilona (Kisvasút u.)
Galambfi Péterné (Május 1. u.)
Varga Sándor (Kossuth út)
Kigyósi József (Táncsics M. u.)
Perhács Illés (Arany J. út)
Czagány Lászlóné (Béke u.)

ELHUNYTAK 2017. ápril is-május

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

MINdEN NAP 0-24 óráig

ÁLLANdÓ üGYELETTEL  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

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

kis és nagy tételben, 
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Olcsó 
fenyőfűrész áru

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019

gerenda, szarufa, padlódeszka, 
colos deszka 

60.000,-Ft/m³ bruttó áron

I N G A T L A N
Nagykálló-Birketanya, Orosi úton 1100 
□-öl telken, felújítást igénylő 60 nm-es ház 
eladó. A kert lucernával van bevetve. Tele-
fon: +36 20 525 7428

Nagykálló-Ludastó, Geszterédi út 31. sz. 
alatt 2 szobás, fürdőszobás, cserépkályha fű-
tésű, családi ház 600 □ öl kerttel, nyári kony-
hával, pincével sürgősen eladó. Telefon:  
+36 30 453 3412

Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gim-
názium közelében 2 szobás, fürdőszobás, 
kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű 
kazán), felújítást igénylő, régi típusú, kertes 
családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921

Nagykálló központjához közel, felújítás-
ra szoruló, polgári típusú ház, valamint 
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 1000 □-öl 
és 300 □-öl telek eladó. Telefon: +36 
20 253 8170

Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt 
jó állapotban lévő, téglaépítésű, 3 
szobás, nagykonyhás, összkomfor-
tos családi ház, 2 garázzsal, pincé-
vel eladó. Irányár: 13,5 MFt. Telefon:  
+36 30 724 5056

Nagykálló, Széchenyi u. 77. sz. alatt há-
romszobás, összkomfortos, cserépkályha-
gázkonvektor fűtésű, kertes családi ház 
melléképületekkel eladó. Telefon: +36 30 
284 5818, vagy +36 70 637 4424

Biri központjában 2 nagyszobás (kü-
lön nyíló), 70 nm-es családi ház (víz, 
villany, gáz), kívülről teljesen felújított 
(új csatorna), 750 □-öl telekkel tulajdo-
nostól, - hitelre is - áron alul eladó. Pol-
gármesteri hivatal, óvoda, iskola, orvosi 
rendelő, bolt, piac 5 percre.  Telefon:  
+36 30 320 7646

Nagykállóban, csendes, nyugodt környe-
zetben, az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es 
közművesített (villany, víz), déli fekvésű, 
körbekerített, építési telek eladó. Telefon:  
+36 20 488 4690

Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. sz. alatti 
ingatlan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, 
fürdőszoba, garázs, melléképület, kert. 
Azonnal beköltözhető! Telefon: +36 20 
495 9883

A L B É R L E T
Nagykálló, Korányi F. úton egyszobás, 
fürdőszobás, szigetelt, cserépkályhás ház 
június 1-től albérletbe kiadó. Telefon:  
+36 20 370 3205

E L A D Á S - V É T E L
Folyton termő málna frissen szedve eladó. 
Telefon: +36 70 242 8386

Nagykállóban 12 méhcsalád, akácperge-
tés után, teljes felszereléssel (pergető, hat-
keretes műlépek, keretek, üres kaptárak) 
eladó. Telefon: +36 20 490 7630

4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap réz-
kilincsekkel, új Zanussi szagelszívó, 3 
méteres csővel, könyökcsővel, 3 funk-
ciós babakocsi (narancssárga-szürke 
színű), négyajtós, új, plafonig érő sa-
rokszekrény (akasztós-polcos-fiókos), 
56-os méretű, 3/4-es szürke irhabunda, 
sötétszürke prémmel eladó. Telefon:  
+36 30 320 7646

Megkímélt állapotban, alig használt 
BOLVAR típusú robogó eladó - 240 km-t 
futott. Telefon: +36 20 219 0765 

Régi Simson Star 50 cm³ motor, gáz-
palack, régi könyvek, motoros permete-
ző, öntöttvas kályha eladó. Telefon: +36 
20 253 8170

Nagykállóban bontott cserép, 1800 
db+kupás, egyben eladó 20 Ft/db áron. Te-
lefon: +36 30 291 7970

Olcsón eladó 1 db Lehel típusú, használt 
hűtőszekrény és egy nagyméretű, políro-
zott felületű íróasztal. Telefon: +36 30 724 
5056

Diófa bútorok, ruhás-, könyves- és éjjeli-
szekrények, tálaló, rekamié, fotelek, szé-
kek, női- és férfi kerékpár eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170

Eladó: szőnyeg, gáztűzhely, vesszőgar-
nitúra (teraszra), szennyvízszivattyú, író-
asztal, ebédlőasztal, komód. Telefon: +36 
70 597 4464

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

Indulás: 2017. június 19-én,  
7 órakor, a református templom 

melletti parkolóból.

Részvételi díj: 750 Ft/fő/hét.
Érdeklődni lehet  

a református parókián, vagy a  
+36 42/264-521-es  

telefonszámon.

A Nagykállói Református Egyház 
üdüLéST SZERvEZ 

A bEREKfüRdőI TÁbORbA. 

Érdeklődni: +36 20 958 9917

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagykálló területén, napilap 

terjesztésére, megbízható 
hírlapkézbesítőt keresünk.

A munka napi 2,5-3 óra, kora reggeli 
tevékenységet jelent.

Végezhető: nyugdíj-, rehabilitációs- 
és rokkantsági ellátás mellett is.
Nagykállói lakosok jelentkezését 

várjuk!

Paplan, párna, pléd, sötétítő, közép- és fu-
tószőnyeg, ágyneműtartós heverő, dohány-
zóasztal, fotel eladó. Telefon: +36 20 628 
5595

Készletek, poharak, evőeszköz, pizza 
sütő, előszobafal, tükör, csillár, mosdó-
kagyló, lábas szett eladó. Telefon: +36 
70 278 4264

Költözés miatt (Nyíregyházán) eladó: ifjú-
sági szekrénysor; sötétzöld, plüss, ágyazha-
tó kanapé; ágyneműtartós gyermekheverő; 
fenyő franciaágy; 2 db tévé, illetve disznó-
öléshez szükséges eszközök (sózó teknő, 30 
l fazék, hurkatöltő, zsíros bödön). Telefon:  
+36 70 342 0083


