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A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja

Az új
rendôrparancsnok 3 Szemét ügyek 4 7Az országjáró

szekérhúzó
Motoros találkozó 4

Meghívó
Nagyon sok szeretettel várunk minden

kiskállói és kiskállóból elköltözött
édesanyát és édesapát, nagymamát

és nagyapát
2008. május 4-én 16,00 órától tartandó

Anyák napi ünnepségre
a kiskállói templomba.

Sikeresen pályázott és közel 25 millió
forintot nyert Nagykálló Város Önkor-
mányzata az ÉAOP-4.1.5. jelû pályá-
zati kiíráson. A pályázaton elnyert tá-
mogatásból és az Önkormányzat által
nyújtott saját erôbôl a Nagykállói Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium
Budai Nagy Antal Szakközépiskola In-
tézményegység épületének komplex
akadálymentesítése valósulhat meg
még ebben az évben.

Még az elmúlt év végén tartottak avató-
ünnepséget a Nagykállói Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium Budai Nagy An-
tal Szakközépiskola Intézményegység épü-
letében, amikor befejezôdtek a rekonstruk-
ciós munkálatok. Ennek során megtörtént
az épület hôszigetelése, a nyílászárók cse-

réje, valamint a lapos tetô helyett nyereg-
tetôs szerkezet került kialakításra. Rövid
idôn belül most újabb, több milliós fejlesz-
tés valósulhat meg az oktatási intézmény-
ben. Az Észak-Alföldi Regionális Operatív
Program Európai Unió által társfinanszíro-
zott pályázatán ugyanis – 10 százalék saját
erô biztosítása mellett - 24.985.800 forin-
tot igényelt és nyert az Önkormányzat.

Az elmúlt 6 hónap során sok hazai forrás
igénylése mellett 12 Európai Uniós támo-
gatás elnyerésére irányuló pályázat került
benyújtásra a Képviselô–testület döntése
alapján: 3.142.344.322 forint beruházási
költség mellett. Ezek elsôsorban út és ke-
rékpárút építésre, közoktatás infrastruktu-
rális és info-kommunikációs fejlesztésére,
csapadékvíz-elvezetés, szennyvíztelep kor-
szerûsítés, a strand-, a Harangod fejleszté-
sére, valamint autóbusz pályaudvar építé-
sére irányultak.

– A mostani nyertes pályázat a Nagy-
kállóban tanuló, illetve a városban, kollé-
giumban lakó fogyatékkal élô középisko-
lások esélyegyenlôségét biztosítja majd. Az
akadálymentesítés komplex módon törté-
nô megvalósításával lehetôség nyílik a fo-
gyatékkal élô munkaerô alkalmazására is -
mondta Juhász Zoltán polgármester.

Akadálymentesítés a
középiskolában
az Európai Unió és Nagykálló Város Önkormányzat
támogatásával

„A Nagykállói Gimnázium Szakközép-
iskola és Kollégium Budai Nagy Antal Szak-
középiskola Intézményegység épületének
komplex akadálymentesítése Nagykálló-
ban” címû pályázat megvalósításával az
épületben az esélyegyenlôség minden
igényt kielégítôen érvényesülni fog, és a
mozgáskorlátozottakon kívül a hallás és
látássérültek, valamint az egyéb fogyatékos-
sággal élôk számára is könnyebbé válik az
intézményhasználat.

– A beruházás során a mozgáskorlátozot-
tak által használt mosdók, tornatermi öltö-
zôk és zuhanyzók kialakítása, lift beépíté-
se, rámpák és vezetôkorlátok kerülnek be-
építésre, illetve megszûnnek az épületen
belüli felületi egyenetlenségek – tájékoz-
tat dr. Elek Tamás, a Nagykállói Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium igazga-
tója. - A város már az elmúlt évben terveket
készíttetett mind a Korányi Frigyes Gimná-
zium, mind a Budai Nagy Antal Szakközép-
iskola épületének felújítására, modernizá-
lására, akadálymentesítésére.

Az oktatási intézményben a támogatási
szerzôdés megkötését követôen, megkez-
dôdhetnek a munkálatok, amelynek során
az elsôdleges cél az akadályok számának
csökkentése. Például az öltözôkhöz vezetô
ajtók akadályt jelentenek, nincsen felvonó,
a bejáratok, vészkijáratok nem akadálymen-
tesek, nincsenek rámpák, illetve nincs ve-
zetôkorlát elhelyezve. A projekt megvaló-
sítása során a meglévô lépcsôk járófelületei
csúszásgátló módon lesznek kialakítva, az
elôcsarnokban pedig külön gépészeti ter-
vek alapján fog elkészülni a felvonó. Az

épületbe való bejutást 2 rámpa biztosítja
majd, míg az épületen belüli közlekedést a
küszöbök megszüntetése segíti. A kerek-
esszéket használók részére szintenként lesz
kialakítva illemhely. Mivel öltözô helyisé-
gek is találhatók az épületben, így szüksé-
ges akadálymentes zuhanyzók kialakítása
is, illetve megvalósul az intézmény info-
kommunikációs akadálymentesítése is.

Ide hamarosan lift épül

Az intézménybe bejutást rámpa is segíti
majd

NAGYKÁLLÓ-HARANGODON
2008. MÁJUS 1.

10,00 órától:

� Májusfaállítás
� Köszöntô
� Színpadon a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes

14,00 órától

� Ramóna és a Péntek este – Nagykállói Középiskola  iskolazenekara

18,00 órától

BIKINI KONCERT
A helyszínen önálló sátorral lesz jelen:
a Retro Rádió, a META Klub és a Kölcsey Televízió

A szervezôk egész nap játékos kikapcsolódást, önfeledt szórakozást ígérô szabad
foglalkozásokkal – foci, tollas, lábtenisz versenyekkel – várják a nagykállóiakat,
de érdemes kijönni azoknak is, akik egy pihentetô, kellemes napot szeretnének
eltölteni családi, baráti társaságban.

A Harangod területén ezen a napon a tûzrakó helyeket
díjtalanul lehet igénybe venni.

A  r e n d e z v é n y e k r e  a  b e l é p é s  d í j t a l a n !

A NAGYKÁLLÓI
VÁROSI TELEVÍZIÓ
az UPC elôfizetéssel rendelkezô

nagykállói háztartásokban,
a 623,25 MHz-en látható.

Szerdán és pénteken:
17,00-19,00 óráig

vasárnap:
15,00-19,00 óráig

Civilek az iskolapadban
A Nagykállói Nôszövetség Nagykálló

Város Önkormányzatának konzorciumi part-
nereként vett részt a közelmúltban befeje-
zôdött „Szociális intézmények együttmû-
ködésének és hatékonyságának erôsítése
Nagykállóban” elnevezésû, HEFOP-os pro-
jekt tervezésében és lebonyolításában. En-
nek eredményeként egyesületünk tíz tagja
részesült ingyenes, 352 órás képzésben.

A jelentkezôk kiválasztásakor elônyben
részesítettük a jelenleg munkanélküli asszo-
nyokat azzal a céllal,  hogy álláskeresésü-
ket, a munkába való visszatalálásukat ez-
úton támogatni tudjuk.  A képzésekre heti
2-3 alkalommal rendszeresen eljárók el-
mondták, hogy rendkívül hasznos elméleti
és gyakorlati ismeretekre tettek szert. Elô-
adásokat hallhattak többek között szociál-

politikai, pszichológiai, mentálhigiéné, jogi
ismeretek, munkaügyi, álláskeresési isme-
retek témakörébôl, megtanultak uniós for-
mában önéletrajzot, motivációs levelet írni,
felkészülhettek egy-egy állásinterjúra, hall-
hattak a munkanélkülieknek, szociális hát-
rányban lévôknek járó támogatási formák-
ról.

Gyakorlati ismereteiket elsôsorban infor-
matikai  területen gyarapították a több mint
100 órás számítógépes képzés során. Töb-
ben itt sajátíthatták el elôször a szövegszer-
kesztés és az internet használat alapjait.
Nagy örömöt jelentett az elsô levél megfor-
málása, vagy az elsô elektronikus levelek
elküldése.

(Folytatás a 3. oldalon)
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A KÉPVISELÔ-TESTÜLET
MÁRCIUSBAN HOZOTT DÖNTÉSEI

Nagykálló Város Képviselô-testülete

p á l y á z a t o t  h i r d e t
a Kállay Rudolf Szakiskola

intézményvezetôi álláshelyének betöltésére
A megbízás feltételei:
- a szakiskolában a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( Kt.) 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsôfokú
iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, illetve az ezzel
egyenértékû végzettség,

- másodszor és további alkalommal történô megbízás esetén a pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett intézményvezetôi szakképzettség;

- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozat-

lan idôre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakör-
ben történô, határozatlan idôre szóló alkalmazás,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen elôélet,
- cselekvôképesség.
 
A közalkalmazotti jogviszonyba történô kinevezés – új közalkalmazotti jogviszony

esetén három hónap próbaidô beiktatásával – határozatlan idôre szól, az intézményve-
zetésre szóló megbízás 5 évre, 2008. július 1. napjától 2013. július 1. napjáig szól. A
munkakört teljes munkaidôben kell betölteni.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtá-
sáról rendelkezô 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szabályai szerint történik. Szolgálati
lakás nem biztosított.

 
A pályázathoz csatolandó:
- személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot bemutató önéletrajz,
- a korábbi jogviszonyokra vonatkozó igazolások, kinevezési okmányok egyszerû

másolata,
- oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló okiratok közjegyzô által

hitelesített másolata,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülô

fejlesztési elképzelések (vezetési program),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselô-testület nyilvános, vagy zárt ülés

keretében tárgyalja,
- teljes bizonytó erejû magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy a pályázó az

általános alkalmazási feltételeknek megfelel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggô kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi meg-
ismeréséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a betekintésre jogosultak a pszichológiai,
illetve vezetôi teszt eredményét megismerhetik.

 A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs. A pályázat beérkezésének ha-
tárideje: az Oktatási Közlönyben történô megjelenéstôl számított 30. nap 12.00. óra.
Az elbíráláskor elônyt jelent korábbi intézményvezetôi, vagy tagintézmény-vezetôi
gyakorlat.

 A pályázat elbírálása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezô 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, illetve a nevelési-
oktatási intézmények mûködésérôl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben megha-
tározott eljárást követôen, legkésôbb a 2008. júniusában tartandó képviselô-testületi
ülésen történik.

A pályázati eljárásban a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol
számot kell adniuk szakmai felkészültségükrôl, pszichológiai, illetve vezetôi alkal-
masságukról. A meghallgatás idôpontjáról külön értesítést kapnak a pályázók.

A Képviselô-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik az elbírálást követô 8 napon
belül.

 A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani Juhász Zoltán Polgármester úr részére
(4320 Nagykálló Somogyi B. u. 5–7. (42/263-101). A borítékra rá kell írni: „Intéz-
ményvezetôi pályázat”. A pályázattal kapcsolatban bôvebb felvilágosítás: Juhász
Zoltán Polgármester úrtól kapható (42/263-101).

Döntött a Képviselô-testület arról, hogy az Önkormányzat Nagykálló területén egy-egy közvilágítási
lámpatesteket szereltet fel a következô útszakaszokon: Kert zug, Arany J. utca, Kert utca, Bercsényi utca,
Rákóczi utca, Biriszôlô út 0218/20 hrsz., Ámos I. utca, Kisbalkányi utca vége, Árpád utca („100” Ft-os
elé) és a Korányi F. út (Temetô úttól a benzinkút irányába minden oszlopra, mert jelenleg csak minden
másodikon van). A beruházás várhatóan 1.224.000 Ft-ból valósulna meg.

× × × × × ×
Az elmúlt idôszakban több megkeresés érkezett az Önkormányzathoz a volt Okmányiroda épületének

hasznosításával kapcsolatosan. Juhász Zoltán polgármester úr a testületi ülésen elmondta, hogy a képvi-
selôk is több javaslatot tettek az épület hasznosítására. Így merült fel: a bank, irodaház, de szóba került az
épület értékesítésének gondolata is. A képviselôk végül arról döntöttek, hogy az Önkormányzat készítse
elô az épületet rövid távú bérbeadásra.

× × × × × ×
A Városfejlesztési és Bûnmegelôzési, illetve a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult a testület,

hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Korányi út és a Temetô út közlekedési csomópontjának
(ellipszis) kialakítására és a hozzá kapcsolódó pályázat benyújtásához, sajáterô - több mint 34 millió
forint - biztosítása mellett. A beruházás megvalósításához az igényelt támogatás 80 millió forint.

× × × × × ×
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése során a város népszerûsítése érdekében felmerült

egy óriásplakát elhelyezésének lehetôsége az M3-as autópálya mellett. A plakát figyelemfelkeltô és
tájékoztató jellege arról szólna, hogy Nagykálló határában ér véget az autópálya. A képviselôk elfogad-
ták, hogy a plakát fél évig kerüljön elhelyezésre az autópálya mentén, összességében 400.000 forint
költségen.

× × × × × ×
A szociális földprogramot 1992-ben vezették be, azzal a céllal, hogy a mezôgazdasági termelésre

alkalmas környezetben élô, azonban mezôgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy nem
elégséges mértékben rendelkezô és azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetû
családok megélhetését segítse. Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata most azzal a kérés-
sel fordult a Képviselô-testülethez, hogy a szociális földprogram keretén belül az Önkormányzat tulajdo-
nában lévô mintegy 8,6 hektár területû mezôgazdasági földterületet használatba kívánják venni, úgy,
hogy a mûvelésre jogosult személyeket a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozza meg. A képvise-
lôk egyöntetû szavazatukkal hozzájárultak, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévô, Nagykálló külte-
rületen található ingatlanokat a program keretében a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak használatába
adják.

× × × × × ×
A Képviselô-testület még az év elején rendeletet alkotott arról, hogy 2008. február 1-tôl az önkor-

mányzati fenntartású intézményeken belül megszûnteti a dohányzóhelyeket és az épületen kívül engedé-
lyezi ezek kijelölését. Az azóta eltelt idôszak alatt az intézményekben megtették a szükséges intézkedések.
A testületi ülésen az oktatási és nevelési intézmények vezetôi beszámoltak a dohányzás visszaszorítása
érdekében tett intézkedésekrôl, amelyek elsôsorban arra irányultak, hogy az épületeken belül megtiltották
a dohányzást, s azon kívül jelöltek ki erre alkalmas helyeket. A Képviselô-testület tagjai elfogadták a
beszámolókat.

× × × × × ×
A helyi önszervezôdô közösségek pénzügyi támogatási rendjérôl szóló rendelet értelmében a Képvi-

selô-testület az elmúlt évben a civil szervezetek támogatására 40.000.000 forintot különített el. A rende-
letben alapok kerültek meghatározásra, amelyek az adott százalékok függvényében részesülhettek az
Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott támogatási keretbôl, amelynek az alábbiak szerint
történt a felosztása:

- a Sport Alap a támogatási keret 40 százalékát,
- a Közbiztonsági Alap: a 10 százalékát,
- a Kulturális Alap: a 20 százalékát,
- a Karitatív Alap: a 20 százalékát,
- a Városfejlesztési Alap: az 5 százalékát,
- az Önerô és váratlan kiemelkedô esemény támogatására szolgáló Alap pedig 5 százalékban részesült

a keretbôl.
× × × × × ×

Módosította a Képviselô-testület az Önkormányzat területén a szociális ellátások helyi rendszerét
szabályozó rendeletét, mivel a folyamatos jogszabályi változások következtében gyakorta módosításra
szorul. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény változásai következtében módosultak, amelyek átvezetése a helyi rendeletben is kötelezôvé
váltak. Emellett a rendszeres szociális segélyezettek körében az egy éve tartós munkanélküliek számára
lehetôség nyílt új típusú együttmûködési kötelezettségek meghatározására és ennek keretében a család-
gondozók által karrier-tanácsadás igénybevételére. Az új típusú tanácsadás célja, hogy a hátrányos
helyzetben élôk számára szélesebb körû lehetôséget biztosítson a munka világába történô visszavezetés-
re, illetve ezzel az esetleges társadalmi szegregáció elkerülésére.

× × × × × ×
Nagykállóban a Korányi F. úton, a Teszovál Kft. telephelyén lévô, volt malom épület településünkön

jelentôs értéket képvisel, aminek megôrzése és megtartása közérdek. Épített ipari mûemlék, amely építé-
szeti értékeket tartalmaz. Nagykálló településképének és történelme szempontjából is meghatározó épített
környezetének védelme, a település építészeti és természeti örökségének, jellemzô karakterének a jövô
nemzedékek számára is fenn kell maradnia, ezért a Képviselô-testület arról döntött, hogy a volt Malom
épületét védetté nyilvánítja.

× × × × × ×
Bár, a Képviselô-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagykálló Város Rendôrôrs

mb. ôrsparancsnokának, Tóth Attilának a 2007. évre vonatkozó közrend és közbiztonságról szóló írásos
beszámolóját, ugyanakkor több, a biztonságosabb város kialakítására vonatkozó észrevételt, javaslatot is
megfogalmaztak. Többek között felmerült, hogy a lakosság részérôl egyre nagyobb az igény a látható
rendôrség iránt, vagyis, hogy minél gyakrabban, minden napszakban több rendôrt szeretnének látni az
utakon, illetve szükség lenne saját, éjszakai ügyeletre is a városban.

Az ôrsparancsnok ígéretet tett arra, hogy a jövôben igyekeznek mindent megtenni annak érdekében,
hogy javuljon a közbiztonság Nagykállóban.

× × × × × ×
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a Nagykálló Város Polgárôri Szervezet 2007.

évi beszámolóját. A tájékoztatóból kiderült, hogy a szervezet az elôzô évben is a rendôrséggel közösen
részt vállalt a közrend és közbiztonság fenntartása segítésében, a határôrizetben, a környezet- és termé-
szetvédelemben, valamin a veszélyhelyzetek megelôzésében és kezelésébe, amely feladatokat a jövôben
is el kívánják látni.

× × × × × ×
A Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Budai Nagy Antal Intézményegységben a

pincében elhelyezett - a megyei, illetve a budapesti polgári védelmi - eszközkészlet egy részét (az
árvízvédelemhez szükséges védô munkaruhákat) 2008. márciusban eltulajdonították. Idôközben az el-
követéssel alaposan gyanúsított személyeket a rendôrség már elôállította. Tekintettel arra, hogy a bûncse-
lekményt önkormányzati fenntartású intézményben, az ott tanuló diákok követték el, ezért a Képviselô-
testület úgy határozott, hogy az iskola igazgatója vizsgálatot folytasson le és annak eredményérôl a
testületet tájékoztassa.

Megrendülten vették tudomásul a hírt azok, akik ismerték és
tisztelték, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után 2008. április
4-én elhunyt Béni Sándor, Nagykálló Város Önkormányzat Kép-
viselô-testületének tagja.

Önkormányzati képviselôként már több éve kitartóan és meg-
bízhatóan végezte munkáját. Az önkormányzatiságot, képviselôi
feladatát, munkáját szolgálatnak tekintette. Fontos volt számára
a választói kérése, Nagykálló fejlôdése. Önzetlen segítôkészsé-
gének köszönhetôen több civil szervezetet és rendezvény is tá-
mogatott.

A tenniakarás, a segítô készség, a jóakarat vezérelte cselekede-
teit. Mindig tudta, hogy mit jelent a közösséghez tartozás, felelôsséggel a jövôt befo-
lyásoló döntések meghozatala.

Most, amikor elment közülünk érezzük a hiányát, pedig betegsége miatt sajnos már
hosszú ideje üres volt a képviselôi széke.

Tisztelt képviselô úr, nyugodjon békében.
Nagykálló Város Önkormányzata

Elment egy képviselô



3
N A G Y K Á L L Ó I  H Í R M O N D Ó  –  X V I I I .  É V F O L Y A M ,  4 .  S Z Á M  –  2 0 0 8 .  Á P R I L I S

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

K Ö Z É L E T

F E L  H Í  V  Á S
Nagykálló Város óvodájába történô elôjegyzése

a 2008/2009-es nevelési évre

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a gyermekek óvodai
felvétele jelentkezés alapján történik.

A jelentkezés, elôjegyzés ideje:
  2008. május 07. (szerda)
  2008. május 08. (csütörtök)

A jelentkezés, elôjegyzés naponta 7.30-tól  17.30 óráig történik

Kérjük azokat a szülôket, akiknek gyermeke 2008. évben betölti a 3. életévét és
2008. szeptembertôl óvodába kívánják járatni, jelezzék felvételi igényüket.

Az óvodába nem járó gyermek szülôjének az iskolai életmódra, felkészítô foglalko-
zásra történô jelentkezést abban az évben kell benyújtania, amelyben gyermeke az
ötödik életévét betölti.

Az a gyermek, aki 2008. évben az ötödik életévét betölti, 2008. szeptember 01.
napjától kezdôdôen óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítô fog-
lalkozáson köteles részt venni.

Elôjegyzés helyszíne minden gyermek részére:
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsôde Nagykálló, Szabadságharcos út 8. sz.
Az elôjegyzésre kérjük, hogy a szülô szíveskedjék magával hozni gyermekét, a

gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a szülô személyi igazolványát!
További információ az óvodavezetônél a 06-20/263-1559 telefonszámon.

Cseh Árpádné intézményvezetô

A naprakész információk szerzésén túl a
képzés legnagyobb elônye a közösségfor-
málás volt. Új baráti kapcsolatokat, vala-
mint a meglévôk szorosabbra fûzését hozta
ez a hét hónap. Így a  pályázat kiíróinak
azon szándéka, - hogy összehozza a szociá-

lis területen dolgozó szakembereket, önkén-
tes segítôket és együttgondolkodásra ösz-
tönözze ôket - megvalósulni látszik.

A képzések a Kállay Rudolf Szakiskolá-
ban folytak, ahol a pályázaton elnyert
összegbôl konferenciaterem került kialakí-
tásra. A termet és a legmodernebb oktatási
eszközöket egyesületünk konzorciumi part-

Civilek az iskolapadban

Új vezetôt, Tóth Attila rendôr ôrnagyot
nevezték ki 2008. március 1-tôl a
nagykállói rendôrôrs vezetôjének, aki
szerint Nagykálló nem tartozik a bûn-
elkövetések tekintetében fertôzött tele-
pülések közé, tehát viszonylag jónak
mondható a város közbiztonsága.

Gondolom, mikor a felkérést megkapta
nem mérlegelte, hogy elvállalja, vagy sem
a kinevezést?

- Nem gondolkodtam rajta. Nekem ez
mindenképp elôrelépést jelent, másrészt óri-
ási kihívás, hogy egy önálló rendôri szerv-
nek lehetek a vezetôje.

Milyen vezetô Ön? Keménykezû, vezetô-
típus, vagy kompromisszumos megoldásra
törekvô?

- Demokratikus vezetônek tartom magam,
de adott esetben tudok nagyon szigorú is
lenni. Ez elengedhetetlen ebben a beosz-
tásban, ahol a vezetônek valamilyen mérté-
kû szigort kell képviselnie. De mindemel-
lett határozott, következetes is vagyok és
az együttgondolkodás híve, mert szeretem
a kollégáimmal megbeszélni a problémákat.

Március 1-vel nevezték ki az ôrs parancs-
nokának. Ez idô alatt sikerült megismerni
a kollégáit?

- A kollégák megis-
meréséhez nyílván
még több idôre van
szükségem, csak „felü-
letes” kép alakult ki
bennem, egyelôre még
a szakmai munkájuk-
ról tudok bizonyos ké-
pet alkotni.

Ez a viszonylagos
kép mit mutat?

- Itt egy fiatal csa-
pattal dolgozhatom
együtt, s ha egy pici-
vel több lendületet, - a
saját lendületemet, -
sikerül átültetni a kol-
légáimba, akkor egy
egészen jó kis csapatot
tudunk kialakítani.

Nagyon szeretek én
is menni a járôrökkel,
tehát nem az „asztal
mögül mondjuk meg”
típusú vezetô vagyok, hanem inkább a „csi-
náljuk együtt” típus. Sokszor fognak ezért
velem - járôrözés közben - találkozni a
nagykállói lakosok.

Ennek a lendületnek a hiánya Ön sze-
rint rányomta bélyegét a bûnesetek felde-
rítési arányára is?

- Én nem fogom bírálni az elôdeim mun-
káját, ez nem az én tisztem, azt gondolom,
hogy kevés odafigyeléssel másként, haté-
konyabban is ellehet ezt a munkát végezni.
Szerintem nagyon sok rejtett tartalék van
még – munkaerô szempontjából – a
nagykállói ôrs munkatársaiban.

A februári közmeghallgatáson elhang-
zott, hogy Nagykállóban a bûnesetek fel-
derítési aránya 60 százalék, ami megfelel a
megyei átlagnak. Ön mit szeretne elérni?

- Ez egy nagyon jó arány, én azt gondo-
lom, ha ezt minden településen - Biriben,
Bökönyben és Geszteréden is, - el tudnánk
érni, akkor elégedetten tudnék - mondjuk -
egy év múlva nyilatkozni. Nyilvánvaló,
hogy a rendôrség munkáját is a statisztika

Új parancsnok a Nagykállói
Rendôrôrs élén

N é v j e g y
Név: Tóth Attila
Életkor: 32
Iskolai végzettség: 1995 – Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskola, 1997-2001 –
Budapesti Rendôrtiszti Fôiskola köz-
rendvédelmi szak
Munkahely:
1997 – Nyíregyházi Rendôrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály Járôrszolgálati
alosztályának munkatársa
2001. Ibrányi Rendôrôrs csoportvezetôje
2005. Nyíregyházi Rendôrkapitányság
Közrendvédelmi Alosztály vezetôje,
2008. március 1-tôl a Nagykállói Rend-
ôrôrs mb. parancsnoka

alapján ítélik meg, magától értetôdô, hogy
az a lakos, aki ellen bûncselekményt követ-
tek el és a 40 százalékba tartozik, az nem
lesz elégedett. Én egy sokkal hatékonyabb,
„láthatóbb rendôrséget” szeretnék megte-
remteni az illetékességi területünkön.

Ami mit jelent?
- A rendôrségre nyilvánvalóan óriási ad-

minisztratív tevékeny-
ség hárul, ami az épü-
lethez köti a kollégái-
mat, de annak a híve
vagyok, hogy minél
több – nem csak egyen-
ruhás – rendôr legyen
kint a közterületeken.
Szeretnék egy sokkal
lakosságközelibb rend-
ôrséget megteremteni.
Pozitív értelemben:
egy támadóbb rendôr-
séget, vagyis kemé-
nyen fel fogunk lépni
minden jogsértôvel
szemben,

A gyorshajtókkal, a
szabálytalanul közle-
kedôkkel szemben mi-
lyen intézkedéseket
tervez?

- A traffipax
Nagykálló illetékessé-
gi területére eddig is

rendszeresen érkezett, sôt, a jó idô a nyár
közeledtével heti rendszerességgel lesz je-
len, míg a járôr kollégák napi szinten ellen-
ôrzik a gépkocsivezetôket, tehát rendôri je-
lenléttel próbáljuk javítani a közlekedési
morált.

A meglévô létszámmal ez megoldható?
- Én úgy gondolom, hogy minden szol-

gálatszervezés kérdése. Nyílván ezen lehet-
ne vitatkozni, hogy lesz-e elég emberünk,
egyértelmû, hogy eredményesebb munkát,
sokkal több emberrel lehet végezni, de tud-
ni kell, hogy a rendôrség sincs könnyû hely-
zetben, tehát én nem akarok foglalkozni a
létszámkérdéssel, nekem a kollégáimmal
kell eredményes munkát végeznem.

A Rendôrség ingyenesen hívható
segélyhívó száma: 107 és 112.

Munkanapokon
8,00–16,00 óra között

a 42/263-156

(Folytatás az 1. oldalról) nerként 5 évig térítésmentesen veheti igény-
be.

Az oktatásban részt vevô tagok tisztelet-
tel köszönik a képzésnek helyet adó házi-
gazdánknak, és az oktatóknak a lelkiisme-
retes munkát.

Bízunk benne, hogy uniós, vagy egyéb
pályázati forrásból a közeljövôben lesz még

lehetôségünk hasonló képzésekbe bekap-
csolódni, hiszen tagjaink és a városlakók
folyamatosan megfogalmazzák ezzel kap-
csolatos igényüket.

Czérnáné Vass Mónika
Nagykállói Nôszövetség

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy Nagykálló lakosai egyre nagyobb
számban foglalkoznak gombagyûjtéssel. Ez
a hobbi azonban számos veszéllyel is tár-
sul. Erre azért kell felhívni a figyelmet, mert
április hónapban kezdôdik az ehetô- és mér-
gezô gombák termési szezonja.

Nagykálló és környéke kedvezô földraj-
zi és környezeti adottságánál fogva (több
erdô és legelô) bôvelkedik vadon termô
ehetô és mérgezô gombákban.

Az utóbbi években hazánkban ugrássze-
rûen megnôtt a gombamérgezések száma.
Az egészségügyi intézmények évente átla-
gosan 65 fô megbetegedését jelentik, s kö-
zülük az elmúlt 6 évben sajnálatosan hatan
haltak meg gyilkos galócamérgezés követ-
keztében.

A bevizsgálatlan gomba életveszélyes is lehet!

A vadon termô és begyûjtött gombá-
kat Nagykálló Város Önkormányzata ál-
tal megbízott gombaszakértô, Jónás Sán-
dor a lakásán bármikor díjmentesen meg-
vizsgálja,
Elérhetôsége: Nagykálló, Jókai út 18.

A mérgezéseket minden esetben saját sze-
désû, vadon termô gomba okozta, melyeket
gombaszakértônek nem mutattak meg. Ez
évben szintén bô „gombatermô” év várha-
tó. A mérgezések szezonalítására az idôjá-
rási viszonyok miatt a tavaszi és az ôszi idô-
szak jellemzô.

Gombát, mérgezés veszélye nélkül csak
úgy gyûjthetünk, hasznosíthatunk az er-
dôkben, réteken, ha a gombagyûjtés szabá-
lyait mindig betartjuk.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívom
fel a figyelmet:

1. Csak akkor vállalkozzunk gombagyûj-
tésre, ha a gyilkos galócát biztonsággal fel-
ismerjük. Törekedjünk alapfokú gombais-
meret megszerzésére (ma már sok jó gom-
bászkönyv kapható).

2. Minden alkalommal mutassuk meg a
gyûjtött gombát gombaszakértônek, és csak
az általa ellenôrzött gombát fogyasszuk el.
Ismerôseinknek is csak bevizsgált gombát
ajándékozzunk. Az összes gyûjtött mennyi-
séget vigyük el a szakértôhöz, ne csak egy-
egy példányt.

3. Gombát mindig veszszôkosárba, illet-
ve kisebb mennyiséget papírzacskóba
gyûjtsük, mert mûanyag dobozban, nylon-
zacskóban befülled, és tönkre megy.

4. Az ismeretlen fajokat elkülönítve
gyûjtsük.

5. Kerüljük a fehérlemezû, galléros, bocs-
koros gombák gyûjtését, mert az a GYIL-
KOS GALÓCA.

6. Csak fiatal, egészséges gombát szed-

jünk le. Kerüljük az átázott, fagyos gombák
gyûjtését.

7. Házalótól, zugárustól SOHA NE VÁ-
SÁROLJUNK! Csak kijelölt, gombaárusítás-
ra engedélyezett helyen vásároljunk vadon
termô gombát. Minden esetben kérjünk iga-
zolást az árustól, hogy bevizsgáltatta-e a
gombát.

Jónás Sándor
gombaszakértô
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A Gratis Egyesület mazsorettjei március
egyik hûvös délutánján felkerekedtek, hogy
vállalt kis területüket megtisztítsák az el-
dobált szeméttôl. A Biri felé vezetô úton, a
vasúti  átjárótól  kb. 1 km-es szakaszon, a
széllel dacolva gyûjtötték a flakonokat, sö-
rös dobozokat, ételmaradékokat…  és még
sorolhatnám. 56 zsák hulladék gyûlt össze.

Elkeserítônek találták a lányok, hogy a
mai modern világban, a technikai vívmá-
nyok korában, a szuper kocsikban autóká-
zó embereket ennyire nem érdekli az utak
tisztasága, a környezetvédelem. Néhány ki-
lométert autóznak a gyors étteremig vagy
egy szórakozóhelyre, a kocsiban esznek-isz-
nak, de a szemetet nem tudják néhány per-
cig megtûrni egy zacskóban, hogy otthon
dobják ki, akárcsak a veszélyes hulladékot:
az olajos kannát, festékes dobozt.

Az utak mellett kipakoló embertársaink-
nak és az egyszerû szemetelôknek  is üzen-
jük:

„Bármi, ami a Földet éri, a fiaira is
hat”- így oktatták az idôs indiánok a  gyer-
mekeiket.

Ideje megtanulnunk:
„Nem a Föld tartozik az
emberhez, hanem az em-
ber tartozik a Földhöz.”

Szabó Eszter

„Szemét ügy”

Április 11-én nyüzsgô kis csoport gyü-
lekezett a Nagykállói Kállay Rudolf
Szakiskola aulájában. A diákok nem
másra készültek, minthogy méltóképpen
megemlékezzenek a Költészet napjáról
egy szavalóverseny keretein belül. A
versenyen több remek elôadást láthat-
tunk, hallhattunk.
Horváth Éva tolmácsolásában újra átél-

hettük József Attila szenvedéseit anyja el-
vesztése után, a „Kései sirató” címû vers-
ben. Ellátogattunk még Petôfi Sándor „Kur-
ta” kocsmájába is a Szamos partjára, és a
közönség lélegzetvisszafojtva várta Szabó
Lôrinc „óriásának” feltûnését a házak felett,
akinek Debrecenben van ékszerészüzlete, és
akirôl a szonett végén kiderül, hogy valójá-
ban csupán egy „közönséges” órás, de egy
nyolcéves kisfiú olvasatában ô nem más,
mint egy „Óriás és ékszerész”. A versenyen
felelevenedtek „Edward király, angol ki-
rály” rémtettei is, aki a Montgomery lako-
ma után 500 walesi bárdot küldött máglyá-
ra, mert „egy se bírta mondani Hogy: éljen
Eduárd.”

A versenyzôk meghallgatása után a zsû-
rinek nem volt könnyû dolga. Sok remek
elôadás közül kellet kiválasztania a legjob-

bakat. A végeredmény a következôképpen
alakult. Elsô helyezett Horváth Éva (12.a),
a második Szabó Nóra (11.a/sz), a harmadik
pedig Molnár Julianna (9./a sz) lett. Holt-
versenyben a negyedik lett Szögi Erika (9.a/
sz)  és Fodot Ivett (10.a/sz). Különdíjat ka-
pott Asztalos László 12./m osztályos tanu-
ló.

Reméljük, hogy jövôre is ugyanilyen sok
diáknak lesz kedve megméretetnie magát
ezen a kihíváson, és nem rettennek meg az
elsôre néha érthetetlennek tûnô rímek
sokaságától. Asztalos László

Szálltak a rímek

Igazi vurstli hangulat, dübörgô motorok,
kôkemény rockzene fogadta azokat, akik
kilátogattak Nagykállóban a volt Mûve-
lôdési Központ mögötti területre április
hatodikán, a harmadik veterán motoros
börzére, ahol egyik másik motorban
annyi lóerô bújt meg, mint egy kisebb
ménesben. Ilyenkor nem csak a helyi,
megyei veteránok és motorok „találkoz-
nak”, hanem az ország különbözô tele-
püléseirôl, például: Debrecenbôl,
Nyergesújfaluból, sôt, Bajáról is érkez-
tek a motoros társadalom képviselôi.
- A találkozón a veterán motorosok al-

katrészeket adnak-
vesznek-cserélnek,
de ami ennél is fon-
tosabb, hogy újabb
és újabb motoros
barátságok köttet-
nek – mondja a
nagykállói találko-
zó fôszervezôje,
Szabó László, aki
maga is hosszú évek
óta szenvedélyes
motoros, sôt, ma
már a gyermekeit is „megérintette” a ben-
zingôz.

Szabó Lászlónak jelenleg több mint 20
motorja van, amelyek között igazi motor-
különlegességek is vannak, például 150
köbcentis JAWÁ-k, vagy egy ritkaságnak
számító Horthy Csepel. Ennek híre persze
messze földön ismerté tette a nagykállói
gyûjtôt.

- A közelmúltban Kárpátaljáról érkezett
egy vásárló, aki alkatrészt keresett a motor-
jához, de voltak már Szlovákiából, sôt, Ang-
liából is alkatrészért.

A veterán börze különlegessége egy Pan-
nónia TL volt, amelynek tulajdonosa szin-
tén  nagykállói, Nagy Tibor, aki motoros-
nak, gyûjtônek és rajongónak tartja magát.
Gyûjtôszenvedélye másfél éve tart, s ma már

24 - többségében veterán magyar - motor
van a birtokában.

- Ez egy 1956-os TL Pannónia, a Csepel
után került forgalomba – mesél gyûjtemé-
nye féltve ôrzött
darabjáról. - Ta-
valy vásároltam,
azóta javítgat-
tam, s mostanra
lett üzemképes.
A motor külön-
legessége pedig,
- a többi Pannó-
niával szemben -
a buzogány ki-
pufogó és alma-
zöld színe (ami
ugyan újra lett festve, de az eredeti után).
Keresem a régi darabokat, s amikor megszer-
zek egyet, akkor próbálom felújítani, az ál-
mom, hogy egy motormúzeumot hozzak
létre ezeknek a motorcsodáknak – mondja
Nagy Tibor, aki nem mellékesen 20 évig rally
crossozott.

A találkozón a „kívülálló”, két kerékkel
kevesebben érkezô számára is kiderül, hogy
az egyik legnépszerûbb motoros a 84 éves
Nagy János bácsi, aki Debrecenbôl érkezett,
s nem mellékesen 8 éves kora óta motoro-
zik.

- Abban az idôben még nem is volt igazi
motorunk, csak a Csepel kerékpárra szerelt
35 köbcentis motorral közlekedtünk. Jelen-
leg 5 motorom van, a kedvencem egy 900-
as Honda. Természetesen a mai napig rend-
szeresen motorozom, ma csak a rossz idô

1962 óta március 27-én világszerte a szín-
házat ünneplik. Nagykállóban, ebbôl az al-
kalomból - a Nagykállói Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. szervezésében -
Pregitzer Fruzsina, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház színmûvésze „Csak szín-
játék” címmel tartott önálló estet.

Ezen a napon világszerte együtt ünnepel
a közönség és a „színházcsinálók” közös-
sége, a színfalak mögötti titokzatos világ
láthatatlan szereplôi. A zsúfolásig telt teát-
rumok pedig azt bizonyítják, hogy a televí-
zió, a mozi, az internet, egyszóval a tömeg-
tájékoztatás, - bármilyen hangosan is mond-
ják, de nem ölte meg a színházat, a színját-
szást. Mert a
színház többet
ad. Nem törté-
neteket, hanem
g o n d o l a t o k a t
ébreszt, gondo-
latokat sugároz
az embereknek.

Nagykállóban
is, ugyan nem
telt ház elôtt, de
ezt tette
Pregitzer Fruzsi-
na színmûvész-
nô is „Csak színjáték” címû elôadásával.
Színházról, szerepekrôl, nôi sorokról, és férfi
életutakról is énekelt, mondott monológot,
s persze a mûvésszé, elôadóvá válás rögös
útjáról, a színészéletrôl.  Elgondolkodtató
volt.

Csak
színjáték volt

miatt jöttem autóval. Általában az ötsebes-
séges, tárcsafékes, 400 köbcentis JAWÁ-val
szoktam közlekedni, aminek az az érdekes-
sége, hogy egyetlen darab van belôle az or-
szágban. ezt akkor használom, amikor csa-
patban megyek, mert akkor kell a gyors
motor! Rövidebb útvonalon egy 1969-es
oldalkocsis Pannóniával járok.

Mikor arról kérdezem, hogy hobbija mi-
att gondolom egész Debrecen ismeri, akkor
kioktat arról, hogy ôt bizony nem csak a
szomszéd megyeszékhelyen, hanem az
egész országban ismerik.

- Én minden évben legalább 20-30 moto-
ros találkozóra járok. Több motoros egye-
sület tiszte-
letbeli tagja
v a g y o k .
Ezek a moto-
ros találko-
zók nagyon
jó bulik.

S talán
ezeknek a
találkozók-
nak, s az eh-
hez társuló
szabad élet-
érzésnek kö-
szönhetôen ôrizte meg fiatalosságát a mai
napig, viszont
nincs jó véle-
ménnyel sok fiatal
motorosról.

– A szülô meg-
veszi a gyermeké-
nek az 1000-1200
köbcentis motort,
s mikor ráül, nem
ismer az úton sen-
kit. Nem az a gond,
hogy nem megy a
motor az ember
alatt, hanem az,
hogy nem tud vele
megállni!

Szabó László

Nagy Tibor

Nagy János kedveli a
motorkülönlegességeket is

Motoros felvonulás   

Amikor nem a méret
a lényeg
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Jó kedvû, vidám hangulatú próbán a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes vezetôi és tagjai.
Az  együttes új koreográfiája elkészült, amit május elsején a Harangodon mutatnak be
elsôként.

KÁLLAI   KETTÔS   HÍREK

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei társada-
lomtudományi, kulturális és honismereti
folyóirat – határozza meg az igényes tartal-
mú gyûjtemény alcíme. Fôszerkesztôje a
nagykállói származású ifj. Babosi László
könyvtáros. Ôt kérdezem arról, miért Besse-
nyei György Tariménesérôl kapta nevét a
folyóirat?  

– Mert egy olyan frappáns nevet akar-
tunk, amire az emberek felkapják a fejü-
ket, amibôl egybôl tudhatják, hogy  a me-
gyéhez köthetô, hiszen Bessenyeire utal. De
azért is gondoltunk Bessenyeire, mert az
életmûve nem partikuláris, hanem egyete-
mes. 

– Mivel foglalkoztak az eddig megjelent
számok?  

– 1. Holland különszám (a holland kul-
túrával kapcsolatos írások, és egy mára Ma-
gyarországon elfeledett Ajakról származó,
és Hollandiában nagyobb sikereket elért író,
Székely László munkássága.)  2.Ratkó Jó-
zsef emlékszám. Errôl anno írtam a Kállói
Hírmondóba is.  3.Szabolcs-Szatmár-Bereg
és 1956.  4. Kodály-emlékszám 

– Ez utóbbi a legfrissebb. Amikor belela-

Tariménes poztam, örömmel láttam, hogy Kodály Zol-
tán megyénkben végzett népdalgyûjtése
ürügyén a „Kállai kettôs”– rôl több szerzô-
tôl, különbözô idôben kelt, más és más as-
pektusból született írásokat kutattál fel, és
tettél közzé.  

– Érdekes olvasni Szabó Antal tanító úr
1924-ben kelt cikkét. Ô igen komoly mun-
kát végzett a neves tánc eredetének kutatá-
sa mellett a fiatalok táncoktatása érdekében.
Rajta kívül Móser Zoltán, Tarcai Zoltán,
Harsányi Gézáné, és Illyés Gábor írása ol-
vasható ebben a számban. 

– Hány példányban jelenik meg a folyó-
irat?

– Változó 200-300. 
– Mi, nagykállóiak hogyan juthatunk

hozzá a Tariméneshez? 
– A Mûvelôdési Központ tervez nagy-

kállói könyvbemutatót, ahol hozzájuthat-
nak majd az érdeklôdôk. Nyíregyházán Sza-
bó Attilánál, a Szent István úti könyvesbolt-
ban is kapható, valamint meg lehet rendel-
ni a tarimenes@citromail.hu címen.

-Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a
Tariméneshez. Büszkék lehetünk arra, hogy
városunk ismét adott egy értékes fiatal  al-
kotót a megye irodalmi életének!

Harsányi Gézáné

Veterán motoros találkozóVeterán motoros találkozó
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Mogyorósi László

Pastoral

A BAcH csomópont ránk rivall
benzingôzös fúgáival,
te pianóban mondod el,
rákontráz száz Ford, száz Opel
A csodálatos mandarin
utcára tódult hangjain,
míg kezed siklik dúlt, rokon
idegeken, bús húrokon,
a hangjuk hínár és moszat,
mit algásodó kozmosz ad,
s ha elhallgatsz, sírják tovább
roncsolt világok káoszát.

A szavadba vág halovány
énekével egy csalogány,
égszínkék szemhéjad mögött
esik, villámlik, mennydörög,
a fák köröttünk álldogálnak:
publikuma e Pastoralnak,
a múltban visszhangzik rekedt
suttogásként kölcsön-neved,
nem testesülsz, nem vált valóra
a metrum bongása sem, Flóra.

2008. április 12. 19.00 óra. A Korányi
bejáratára felkerülhetne a MEGTELT!
tábla, ugyanis a gimnázium pótasztalok-
kal és pótszékekkel alaposan kibôvített
ebédlôjében egyetlen egy üres hely sem
maradt. A 270 vendég (köztük körülbe-
lül 150 volt kéttannyelvûs) az utóbbi
évek legnagyobb iskolai rendezvényét
ünnepli: a német-magyar két tanítási
nyelvû tagozat fennállásának húszéves
évfordulóját.

A szervezés már a múlt év ôszén elkezdô-
dött a tagozat jelenlegi vezetôje, Tudlik
Tiborné irányításával, hiszen nem egyszerû

felkutatni és értesíteni az évekkel ezelôtt
elballagott diákokat, a már máshol tanító
vagy nyugdíjba vonult kollégákat. Az osz-
tályfônökök azonban örömmel vállalták ezt
a feladatot, hiszen még a nemleges vála-
szokból is volt diákjaink életének alakulá-

Húszéves a Korányi kéttannyelvû tagozata
sáról olvashattunk. A hiányzás pedig ebben
az esetben mindig igazolt volt: a legtöbben
külföldi tanulmányaikra vagy karrierjükre,
illetve a család éppen növekvô létszámára
hivatkoztak. Az iskola honlapján már hó-
napokkal ezelôtt olvasható volt a hivatalos
meghívó, de a hír szájhagyomány útján is
terjedt: „Jössz a Korányi-bálba?” – hang-
zott el szerte a városban és az interneten a
kérdés, és jó volt látni azt a rengeteg embert
a fehér asztaloknál összezsúfolódva, akiket
érdekel az iskola múltja, jelene és jövôje.

A vacsora elôtt több beszéd is elhang-
zott. Juhász Zoltán polgármester a város, dr.
Elek Tamás igazgató, az iskola, Ursula

Mählis Németország, Mag.
Wolfgang Perndorfer volt kollé-
gánk Ausztria és Vonza Éva a di-
ákok képviseletében kért szót.
Minden szónoklat az elmúlt húsz
év eredményeit méltatta és az is-
kolatípus létjogosultságát tá-
masztotta alá. Dr. Elek Tamás ki-
emelte Fodor János polgármes-
ter, valamint Lipcsei Zoltán és
Lipták Lajos, a gimnázium elô-
zô igazgatóinak a tagozatért vál-
lalt áldozatos munkáját.

A mûsor igazi össziskolai pro-
dukció volt, melyben bemutat-
kozott a jelenlegi gimnázium

összes tagozata: drámásaink a tôlük meg-
szokott magas színvonalú énekes-táncos
programot nyújtották, élôszobraik pedig az
érkezô vendégeket fogadták. Kéttan-
nyelvûseink bajor és modern táncot adtak
elô. Igazi meglepetés volt a szólóének és a

Dr. Elek Tamás

Általános iskolánk tanulói és pedagógu-
sai nagy odaadással készülnek tanulmá-
nyi versenyekre. Fôként a tantárgyi
versenyekre: magyar nyelv és irodalom,
matematika, környezetismeret, történe-
lem, testnevelés. Az elmúlt néhány hó-
nap nagyon mozgalmas volt. A házi ver-
senyeken legjobban teljesítô tanulók ve-
hetnek részt a területi, megyei, országos
versenyeken. Méltán büszkék lehetünk
azokra a gyerekekre, akik tovább jutva
szép eredményeket értek el különbözô
területeken.

Minden évfolyamon megrendezzük éven-
te az ajánlott olvasmányok versenyét. Eb-
ben a tanévben is így történt, mely még min-
den évfolyamon nem ért véget.

- A negyedik évfolyam Kincskeresô kis-
ködmönbôl szerzett ismereteikrôl adtak szá-
mot. Eredmények: I. helyezett: 4. e osztály
csapata, II. helyezett a: 4. c osztály csapata,
III. helyezett a 4. b osztály csapata.

- 5. évfolyamon a Lassiebôl számoltak
be a csapatok. Eredmények: I. hely 5. d: Ju-
hász Anna, Kondor Zoltán, Nagy Bence,
Sándor Márk, Szabó Zoltán.

- 6. évfolyam: I. hely a 6. d csapata: Fosz-
tó Tünde, Kramer Réka, Valendorfean Bar-
bara, Varga Liza, Zakariás Csilla.

- 8. évfolyam: I. hely a 8. d csapata: Bohács
Judit, Csáki Csaba, Kiss Barbara, Kiss Csil-
la, Szabó Renáta.

Március 6-án a 3-4. osztályos gyermeke-
ink Balkányban a területi Kazinczy szépol-
vasó versenyrôl sem tértek haza üres kéz-
zel. Erdei Enikô 3. a III. helyezést ért el,
Jurcsek Bianka 3. b, különdíjat kapott. A
negyedikesek közül Vasas Brigitta 4. c I.
helyezett lett, mellyel tovább jutott a me-
gyei döntôbe. Borsy Gábor 4. e különdíjat
kapott.

Az Újfehértón megrendezett prózamondó
versenyen több tanulónk is részt vett, ahon-
nan Kiss Melitta 4. e osztályos tanuló III.
,Valendorfean Barbara 6. d I. helyen végzett.

Vers kategóriában: Csáki Csaba II. hely,
Bohács Judit különdíj. Ezt követték márci-
us 13-án a nyíregyházi Petôfi iskola tantár-
gyi versenyei. Melyen az alsó és felsô tago-
zat egyaránt képviseltette magát. Eredmé-
nyek: rajz és vizuális kultúra: Kiss Dóra 1. d
I. hely, Farkas Konrád 4. b IV. hely, szavaló-
verseny: Vasas Brigitta 4. c III. hely. Angol
nyelv: Sándor Bence 7. b IV. hely, Szabó
Anna 7. b, V. hely, Orbán Ferenc 7. d VII.
hely, matematika: Stock Gábor 4. d II. hely.

Akikre büszkék vagyunk!
A házi versenyt magyar nyelv és iroda-

lom és matematika tantárgyból rendeztünk
március hónapban 3-4. évfolyamon. Az elsô
és második helyezést elérô tanulók a nyír-
egyházi Benczúr Gyula Általános Iskolában
megrendezésre kerülô megyei versenyen
mérhetik össze tudásukat a megyébôl érke-
zô diákokkal.

Eredmények:
Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam:

I. Jurcsek Bianka 3. b (Bereczkiné Pápai
Margit), I.  Czuczku Dániel 3. d (Törôné
Lupsa Mónika), II. Jávor Kinga 3. c (Frankné
Somogyi Zsuzsa), III. Hidasi Ákos 3. d (
Törôné Lupsa Mónika), 4. évfolyam: I. Stock
Gábor 4. d (Tündik Ildikó), II. Vasas Brigitta
4. c (Kónya Tiborné), II. Urbin András 4. b (
István Ferencné), III. Borsy Gábor 4. e (
Kissné Nagy Mária), III. Török Nikoletta 4.
e ( Kissné Nagy Mária)

A házi versenyen tovább jutott Urbin
András 4. b Újfehértón versenyezhetett to-
vább, ahonnan nagy örömünkre I. helyezés-
sel tért haza. A megyei döntôn is képviseli
iskolánkat 2008. április 23-án Nyírbátorban.

Matematika 3. évfolyam: I. Jurcsek Bi-
anka 3. b (Vassné Miló Dóra), I. Fenyôfalvi
Csaba 3. e (Timándi Györgyné), II. Pataki
Donát 3. d (Jánosi Lászlóné), III. Erdei Eni-
kô 3. a (Vassné Miló Dóra), III. Boros Tamás
3. e (Timándi Györgyné), 4. évfolyam: I.
Stock Gábor 4. d (Jánosi Lászlóné), II. Izsák
Norman 4. a (Szabó Eszter), III. Nyitrai Sza-
bolcs 4. a (Szabó Eszter), III. Széplaki Petra
4. b (Szabó Eszter), III. Harsányi Dániel 4. c
(Jánosi Lászlóné), III. Kovács Balázs 4. c
(Jánosi Lászlóné)

A matematika területén számos tanulónk
jeleskedett megyei és országos versenyeken
is.

A Kossuth Lajos megyei matematika ver-
senyen: I. Borsy Béla 4. b (Szabó Eszter), II.
Kondor Péter 4. c (Jánosi Lászlóné), III. Ko-
vács Balázs 4. c (Jánosi Lászlóné)

Jedlik Ányos regionális matematika ver-
seny Nyíregyháza: II. Stock Gábor 4. d (Já-
nosi Lászlóné), V. Kondor Péter 4. c (Jánosi
Lászlóné)

Az országos döntôben Stock Gábor és
Kondor Péter képviselte iskolánkat, amely
április 18–20. között került megrendezésre.
Nagy-nagy büszkeség számunkra, hogy
Stock Gábor országos II. helyezett, Kondor
Péter pedig VI. lett. Felkészítôjük Jánosi
Lászlóné is elismerést érdemel.

Bereczkiné Pápai Margit
igazgató helyettes

d i á k z e n e k a r ,
melyben az
elôbbiek mel-
lett az angol-in-
formatika és az
általános tago-
zat is képvisel-
tette magát. Fel-
lépésük olyan
sikeres volt,
hogy a Papp
László által me-
nedzselt együt-
tes Mählis
asszonytól kül-
földi turnéra ka-
pott meghívást.
Koncertjük alatt
együtt tombolt sok régi és jelenlegi diák,
szülô és tanár.

Bár a meghívott zenekar egész éjszaka
húzta a talpalávalót, a táncparketten még-
sem volt tolongás: a vendégek kisebb-na-
gyobb csoportokban beszélgettek, vagy a
fotószobát keresték fel, ahol a régi filmfel-
vételek és fényképek, valamint a tanárok
által összegyûjtött relikviák alapján jóked-
vûen idézték fel az elmúlt szép idôket. A
hangulat leginkább egy olyan osztálytalál-
kozóra emlékeztetett, ahol a tér és az idô,
valamint a résztvevôk száma alaposan kitá-
gult, de ahol egyben ugyanolyan meghitt
hangulatban lehetett beszélgetni a régi em-
lékekrôl és az együtt töltött évek után eltelt
idôrôl, mint egy osztálytalálkozón.

Reméljük, a következô buli is ilyen fer-
geteges lesz. Tudlik Tiborné

Az Országos Mentôszolgálat és a Házi
Patika.com ötödik alkalommal rendezte meg
az Országos Elsôsegély- ismereti versenyt.
A megmérettetésre több mint 400 csapat re-
gisztrált, akik három fordulón keresztül az
interneten versengtek a tizennyolc általá-
nos iskolai és a tizennyolc középiskolai csa-
patnak helyt adó or-
szágos döntôbe jutá-
sért.

A döntô 2008. áp-
rilis 18-19-én került
megrendezésre a Csil-
lebérci Ifjúsági Tábor-
ban. A rendezvény elsô
napján a mentôszolgá-
lat történetérôl halhat-
tunk elôadást és komp-
lex újraélesztési gya-
korlaton vehettünk
részt, valamint a verseny bemelegítéseként
80 pontos elméleti tesztet töltöttek ki az ifjú
elsôsegélynyújtók. A második napon 18 ál-
lomáson életszerû elsôsegély- nyújtási hely-
zetek megoldásában mérhették össze tudá-
sukat. 140 képzett imitátor játszotta el a szi-
tuációkat és 60 mentôtiszt figyelte a feladat-
megoldások helyességét. A versenyzôk lát-
tak el közúti baleset sérültjeit, cukorbete-
get, amputált végtagú embert, epilepsziás
rohamban szenvedôt és egy diszkóban tör-

Másodszor is elsôk
ténô tömegszerencsétlenség sebesültjeit.

A feladatokat tavalyi sikerét megismétel-
ve az idén is a Nagykállói Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszolgálat Megment Elek
nevû csapata oldotta meg a legeredménye-
sebben és így elsô helyezést értek el.

A gyôztes csapat tagjai: Agócs József,
Miló Ádám és Sándor
Bence. Felkészítôjük
Sándorné Lelesz Klá-
ra tanár és Gunyecz
Attila mentôtiszt vol-
tak. A csapattagok ju-
talma 1–1 digitális
fényképezôgép volt,
könyvvásárlási utal-
vány és családi belé-
pô a Jövô Házába. Is-
kolánk a Celerus Bt.
80 ezer forint értékû

elsôsegély- nyújtó készletét és a Speeding
Kft. 50 ezer forint értékû vásárlási utalvá-
nyát is megnyerték.

Köszönjük a verseny szervezôinek a le-
hetetlent nem ismerô áldozatos munkáju-
kat és iskolavezetésünk támogatását. Sok
ember élete lenne megmenthetô, ha mind
több és több ember érezné azt, hogy mennyi-
re fontos az elsôsegélynyújtás. Ezek a gye-
rekek megmutatták, és emberségbôl jelesre
vizsgáztak.  Sándorné Lelesz Klára

A Gratis Egyesület mazsorettcsoportjai
március 30-án a IX. Debreceni Orszá-
gos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon új ko-
reográfiákkal mutatkoztak be a zsûri
elôtt.

A Ficánka csoport ezüst oklevelet, a
Flowers csoport pom-pom kategóriában
ezüst, show-kategóriában arany okleve-
let, a Gratis csoport mindkét mûfajban
arany oklevelet szerzett.

A lányok a sikeren felbuzdulva újabb
produkciókkal készülnek, melyeket
2008. október 4-én a II. Nagykállói Or-
szágos Ifjúsági  Mazsorett Fesztiválon
fog a zsûri értékelni, melynek a
nagykállói közönség is részese lehet.

Adójuk 1%-ával továbbra is támo-

Ismét jól szerepeltek
a nagykállói mazsorettek

gathatják a mazsorettek munkáját, melyet a
lányok a városi rendezvényeken nyújtott
mûsorokkal tudnak megköszönni.

Adószámunk:18808078-1-15
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K Ö Z É L E T

Sajnos, nagyon kevesen
tudtak róla, hogy március
29-én városunkba érkezik
a „drogellenes szekér”.

Míg mentem a fôtér felé,
elkeserített a látvány,
hogy végig a Bátori úton,
és annak környékén pont
aznap reggelre törték össze
majd’ mindegyik kábelté-
vé dobozát. Felháborító ez
a vandalizmus! Otthon el-
dicsekedtek-e ezek az em-
berek tetteikkel? Ha igen,
mit szóltak hozzá a család-
tagok? Annak idején mi
ezért kaptunk volna a fel-
menôinktôl, - sôt, ilyet
meg sem mertünk volna

csinálni – nem vihogtak
volna velünk, hogy milyen
jó muri volt, mennyi ideig
tartott az elsô, és milyen ha-
mar tört össze az utolsó.

Sajnos, igaza van az idôs
embereknek: valamit tenni
kellene az ilyen cselekede-
tek ellen. Családban kelle-
ne elkezdeni, de a város is
sokat tehetne ezen állapo-
tok ellen. Mûködik több
sportegyesület, velük kar-
öltve cselekedhetnénk. Fel
lehetne állítani egy-két
pingpong asztalt, be lehet-
ne vonni a fiatalokat a já-
tékba, a fôtér akár éjszaka is
alkalmas erre az eseményre.

Vannak tôlem rátermet-
tebb emberek, akiknek az
ötleteit figyelembe véve
tenni kéne ezekért az em-
berekért. Lehetne túrákat
szervezni, de - rossz idô
esetén - a sokszor kért ci-
vil ház is alkalmas lenne
hasznos elfoglaltságokra.

Kíváncsi lennék, a van-
dálok közül a föld napján
hányan szedtek szemetet?
Gondolom, mindenki tud-
ja a választ. Könnyebb egy
kézmozdulattal eldobni
bármit, mint lehajolva fel-
venni.

Csonkáné
Kerezsi Katalin

Nyaralni készülôk figyelmébe!
A Fekete-tenger partjára

utazó csoporthoz
– igen kedvezô áron – még csatlakozhatnak  a kirándulni, pihenni vágyók.

IDÔPONT: 2008. június 20–29.
Érdeklôdjön és jelentkezzen minél hamarabb

a következô telefonszámon: 42/263-157, vagy 70/259-6889

II. Rákóczi Ferencre em-
lékeztek Nagykállóban is
március 27-én, hiszen
Erdély és Magyarország
fejedelme 1676-ban ezen
a napon született Borsi-
ban (ma Szlovákia).
A Szabadság kertben, II.

Rákóczi Ferenc mellszobrá-
nál tartott megemlékezésen
a - közel egy éve alakult
nagykállói Naplemente Nó-
takör tagjai - kuruc nótákat
énekeltek. Ezt követôen
Harsányi Gézáné, helytörté-
net kutató mondott ünnepi
beszédet, emlékezett arról
az emberrôl, akinek neve ott
szerepel a világ minden en-
ciklopédiájában. Akinek
tette, áldozata, legendás
kora és halhatatlan kurucai

A fejedelem 332. születésnapjára
áttörték a történettudomány
zárt világát. Meghódították
irodalmunkat, költészetün-
ket, színmûvésze-
tünket, képzômû-
vészetünket és ze-
nénket egyaránt.
Beszélt arról,
hogy II. Rákóczi
Ferenc tragikuma
dicsô tragikum,
mert belôle min-
den nemzedék ter-
mékenyítô ihletet
meríthet, mert elv-
hûséget, bátorsá-
got, kitartást jelent mind-
nyájunk számára. Aki min-
denét feláldozta a nemzeté-
ért és a szabadságharc buká-
sa után, az erkölcsi elv ked-
véért, hogy meg ne hazud-

Bosszantó…

tolja a felkelést, vagyonta-
lanul, szegényen, önkéntes
számûzetésbe ment. Így be-

szélt errôl az idô-
szakról II. Rákóczi
Ferenc: „Nem félek
kinyi la tkoz ta tn i ,
hogy egyedül a sza-
badság szeretete és
a vágy, hazámat
felmenteni az ide-
gen járom alól, volt
a célja minden tet-
temnek.

Majd ezt követô-
en II. Rákóczi Fe-

renc 332. születésnapja al-
kalmából rendezett megem-
lékezésen a jelenlévôk vi-
rágokat, koszorúkat he-
lyeztek el a fejedelem mell-
szobránál.

Már szinte alig emlék-
szem rá, mikor a Nemze-
tiben Sinkovics Imre
felvételiztetett. Színésznô
szerettem volna lenni.
Nekem akkor nem sike-

rült, fiamnak Kékesi Gergô-
nek viszont igen. Még 3–4
éves lehetett, amikor elmen-
tünk a Múzeumfaluba, ahol
gyermek „Ki mit tud”-ot hir-
dettek. Mivel olyan ügyes
volt szeretett táncolni, éne-
kelni, mesélni, ezért bene-
veztem. Mesét mondott és

egy saját kis tánc koreográ-
fiát mutatott be. Meglepeté-
sünkre mindkettôt megnyer-
te. Ekkor elindult bennem
valami és titkon reméltem,
hogy egyszer talán neki si-
kerül, ami nekem nem.

Elérkezett aztán a nap,
amikor megmutathatta te-
hetségét igazi szakemberek
elôtt is. A Móricz Zsigmond
Színház gyermekszereplô-
ket keresett a „Valahol Eu-
rópában” címû családi mu-
sical-hez. Azt gondoltam:
lesz, ami lesz, én büszke va-
gyok rá, legalább megpró-

Fiam valóra váltja álmaimat…
bálta. És sikerült! Pedig so-
kan jelentkeztek.

Ezután egy hónap csalá-
dot és embert próbáló idô-

szak következett.
Minden nap próba, 3
óra kemény tánc,
ének, ami alatt csak
40 fokos lázzal lehe-
tett hiányozni. No-
vember 10-én volt az
elsô bemutató, ahol
vastapsot kaptak.

A Dés László által
megzenésített darab-
ban az utcán kóbor-

ló gyerekek élelmet keres-
ve, számkivetetten élnek és

naponta küzdenek a túlélé-
sért. Gergô az egyik ilyen
árva közülük, akit lelônek
egy krumpli lopásnál. Meg-

rendítô volt látni,
ahogyan eltemetik
egy gödörbe a társai.
A 2 és fél órás darab
érzelmekkel teli tör-
ténet, amely minden
korosztálynak szól.
Vidám és egyben
szomorú.

Gergônek nagy
élmény, hogy ebben
a darabban állhat
színpadra neves szí-
nészekkel Kuthy

Patríciával, Olt Tamással,
Illyés Ákossal. A premier óta
minden hónapban vannak
elôadások, amelyek már a
fiam számára is szinte rutin-
ból mennek, persze emellett
az iskolájában is helyt kell
állnia, ahol jól teljesít. Feb-
ruár végén a Mûvészetek Pa-
lotájában is volt lehetôsé-
gük fellépni a darabbal, itt
is nagy sikert arattak.

Kékesiné Sós Edit

Jelenetek a darabból

Fotók: internet

A napi átlaghômérséklet
meghaladja a hét fokot, va-
gyis érdemes lecserélni a téli
gumit. Az autók tavaszi fel-
készítése ennél azért össze-
tettebb feladat.

Bár néhány hete még a hó
is esett, azért mostanra már
nagy magabiztossággal ki-
jelenthetjük, vége a télnek.
Mindenki jobb kedvre de-
rül, oda a rettegés a jeges
úttól, zord reggeleken sem
kell havat meg jeget kapar-
ni a szélvédôrôl. De ez nem
azt jelenti, hogy a tavasz
beálltával nincsen semmi
tennivaló.

Az elsô és legalapvetôbb
képletet már mindenki tud-
ja: le kell cserélni a téli gu-

Ideje levenni a téli gumit
mit. A hideg közeledtével
azt a tételt használjuk elô-
szeretettel, hogy akkor kell
feltenni a téli gumit, amikor
a napi átlaghômérséklet 7
Celsius fok alá süllyed.
Ugyanez visszafelé is igaz,
tehát 7 fok felett már javal-
lott a nyári. Persze vannak
olyan autótulajok, akik
nyáron is a télit koptatják,
hiszen kihúzza az a követ-
kezô télig. Ez meglehetôsen
rövidlátó magatartás: ezzel
a téli készletünket tesszük
tönkre, magunkat is veszé-
lyeztetjük, ráadásul pénzt
sem spórolunk. A téli gumi
ugyanis lágy keverékû, ma-
gas hômérsékleten nagyon
amortizálódik, egy mele-
gebb nyáron milliméterek
kopnak el belôle, márpedig
ennek a guminak a minimá-
lis profilmélysége 4 milli-
méter, az alatt nem ér sem-
mit. A téli gumit tehát érde-
mes télre tartogatni, már
csak azért is, mert nyáron a
használata fogyasztásnöve-
kedést is okoz. Ezzel szem-
ben egy jobb nyári gumi
nem kenôdik, tovább bírja,
és még az autó kevesebb
üzemanyaggal megy.

A gumicserének két le-
hetséges módja van. Az
egyik, hogy egy már meglé-
vô garnitúrát teszünk vissza.
Ennek akkor van értelme, ha
ez a garnitúránk nem régeb-
bi öt évnél, vagyis még nem
öregedett el a gumiabroncs.
Egy öt évnél idôsebb gumi
nem tapad annyira, ráadásul
az is biztosra vehetô, hogy
a frissebb fejlesztések töb-
bet tudnak.

Két milliméterig lekopott,
ötévesnél öregebb abron-

csot már ne tegyünk vissza

A csere másik módja tehát
az, hogy ha már elkoptattuk
a régi szettünket, újat kell
vásárolni. Ilyenkor érdemes
kikérni egy szakember vé-
leményét, de ha valaki mé-
lyebben bele akar merülni,
akkor az interneten, vala-
mint neves autós újságok-
ban érdemes feltérképezni a
legfrissebb gumiteszteket.
Lehetôség szerint ne túl régi
mintázatot válasszunk, és
gyôzôdjünk meg róla, hogy
valóban jól teljesít-e ezeken
a teszteken.

Forrás: Origo.hu

Az elfogyasztott cukor
mennyisége veszélyes az
általános egészség megôr-
zése szempontjából, illetve
fogaink épsége miatt is.

A szájüregben található
baktériumok a cukrokat sa-
vakká alakítják, melyek ká-
rosítják a fog szövetét, fog-
szuvasodást okoznak
(cariogének). Különösen
veszélyesek a pépes, raga-
dós (karamella), puha éte-
lek, szemben a rost dús, ke-
ményebb (répa) ételekkel,

Cukor vagy cukorpótló?
melyek nemcsak hogy tisz-
títják fogainkat, hanem a le-
pedék (plakk) mennyiségét
is csökkentik. A cukorpót-
lók (xilit, szorbit) édes ízû-
ek és lebontásuk során az
emberi szervezet számára
ugyanannyi vagy hasonló
mennyiségû kalóriát szol-
gáltatnak, mint a cukrok.
További elônyük, hogy a
száj baktériumai egyáltalán
nem (xilit) vagy csak rész-
ben (szorbit) bontják; ilyen-
kor a tejsavnál gyengébb

h a n g y a s a v
k é p z ô d i k .
Hátrányos tu-
lajdonságuk
viszont, hogy
drágák és
nagy mennyi-
ségben hasmenést okozhat-
nak.

Azt TANÁCSOLOM,
hogy vigyázzunk a cukor-
pótlók mértéktelen fogyasz-
tásával. Cukor vagy cukor-
pótló? A döntés Önön múlik!

Dr. Dankócsik Enikô

Személyi jövedelemadója 1 %-nak felajánlásával Ön a

K Á L L A I  K E T T Ô S  K Ö Z A L A P Í T V Á N Y
célkitûzéseinek megvalósulását is támogathatja,

nevezetesen:
· A Kállai Kettôs Néptáncegyüttes  mûködését
· A XXIV. Kállai Kettôs Néptáncfesztivál megrendezését
· Az iskolarendszerû néptáncoktatást,..

A KÖZALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18793589-1-15

×  ×  ×  ×  ×  ×

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatja a nagykállói
Szabadidôsport és Természetbarát Egyesületet.

Az egyesület adószáma: 18790469-1-15

×  ×  ×  ×  ×  ×

Segítsen, hogy segíthessünk!
 Jövedelemadója 1 %-ával támogassa Ön is alapítványunkat.

A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány
adószáma: 18811283-1-15

1%   1%   1%
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S P O R T

Még 1995-öt írtunk, mi-
kor egy nagykállói fia-
talember Trencsényi
József az autósport irán-
ti rajongásától vezérelve
benevez a Rabócsiringen
egy amatôr Rallycross
versenyre. Aztán egyik
verseny a másikat követ-
te, de a rallycrosst unal-
masnak találta, és egy
évvel késôbb öccsével,
Tamással beneveztek az
Országos Rallye Túra
Bajnokságba.

Ahogy a legtöbb fiatal
versenyzô, úgy Trencsé-
nyiék is egy Lada2105 vo-
lánját tekerve vágtak neki a
1996-os idénynek. Abszolút
tanulóév volt. A kezdeti ne-
hézségek ellenére - kemény
kitartó munkával, - rendre
elôkelô helyen végeztek a
fiúk.

A 3 év Rallye túrázás
alatt kategóriájukban egy
második helyet könyvelhet-
tek el legjobb eredmény-
ként. 2000-ben a Rallye
másodosztály felé vették az
irányt, egy 2107-es Ladával.
Az itt eltöltött egy év az 5.
helyet hozta számukra. Mi-
vel a költségek az R2-ben
már-már az ORB (Országos
Rallye Bajnokság) szintjét
súrolták Józsi és Tamás úgy
döntött, hogy a legjobbak
között próbálják ki mind-
azt, amit az évek alatt tanul-
tak.

Az elsô 2 év itt is tanuló-
idôszak volt, mivel teljesen
más körülmények között
kellett versenyezni a fiúk-
nak. A 2003. év hozta az iga-

Nagykállói testvérpár a
magyar Rallye élmezônyében

zi fordulópontot, a Lada he-
lyett egy Mitsubishi EVO
VI.-os géppel vágtak neki az
évnek. 2005-ben A8-ban II.,
2006-ban III., 2007-ben
„csak” az V. helyen végez-
tek. Ez utóbbinál megje-
gyezném, hogy 2 versenyen
(Duna és Veszprém Rallyen)
nem indultak.

A 2008-as év ismét egy
teljesen új korszak kezdete,
mivel A8-ból N csoportra
váltottak. Új év, új autó, egy
Mitsubishi EVOIX.

Beszélgetô partnerem
Trencsényi Tamás (Józsi
egyéb elfoglaltsága miatt
nem tudott eljönni) segítsé-
gével némi bepillantást
nyerhetünk a Rallye ku-
lisszái mögé.

Miért váltottatok?
– Mert jobbak a lehetô-

ségek. Az A8-as autók a
WRC-versenygépekhez ha-
sonlóan még kb. 2 évig me-
hetnek itthoni versenyeken,
ezért úgy gondoltuk, nem
éri meg már több pénzt és
idôt beleölni egy olyan tech-
nikába, ami már leáldozó-
ban van. Így N4-re váltot-
tunk, és tette ezt rajtunk kí-
vül sok más versenyzô is. Az
N csoport sokkal kiszámít-
hatóbb és kompatibilisebb
más országokban zajló ver-
senyeknél. Például a VB-én
ugyanilyen autókkal verse-
nyeznek az N csoportban.

Miben különbözik az
N4-es autó az A8-tól?

– Lényegében nem sok a
különbség, talán amit meg-

említenék az, hogy kicsit
gyengébb a motor teljesít-
ménye (kb. 30LE). Ezt ellen-
súlyozza viszont az ún. 1
aktív hajtás (a WRC-ben 3
van) amitôl az autó stabili-
tása, kanyarsebessége meg-
nô, tehát a nézôk igazából
semmit nem vesznek észre,
nem lassul látványosan a
versenytempónk.

Miért pont Mitsubishi,
miért nem Subaru?

– Mert már megismertük
a márkát, a szerviz is erre állt
rá, és nem utolsósorban sok-
kal olcsóbb az alkatrész egy
EVO-hoz, mint egy
Subaruhoz.

Mondanál pár technikai
adatot az új autóról?

– 300LE, 2000-es turbós,

állandó összkerékhajtás,
akár 220-230 km/h a végse-
bessége.

Mik a célok a 2008-as
évre?

– Mivel teljesen új az
autó, így erre a kérdésre nem
igazán tudok válaszolni, de
annyit mondhatok, hogy na-
gyon kemény év elé nézünk.
Hihetetlen erôs mezôny állt
össze, így egy- egy jó ered-
ménynek még nagyobb je-
lentôsége lesz, mint eddig.

Optimisták vagyunk, van
egy remek autónk, szerelô-
brigádunk, így a célunk,
hogy a lehetô legjobb helye-
kért harcoljunk!

További információk és
fotók a Trencsényi fivérek-
rôl: a www.jsf.hu webol-
dalon! Janics Attila

Újabb rekordkísérletre
készül a szegedi Aranyi
László. Március 22-én
50 napos kétezer kilo-
méteres túrára indult a
60 éves sportoló közel 4
mázsás, megpakolt, ka-
sos szekerével. Az orszá-
got járja be, amivel az
egészséges és a szenve-
délymentes életmódért
kíván kampányolni.

Március utol-
só szombatján
már megyénket
is elérte az or-
szágjáró, szekér-
húzó Aranyi
László. Reggel
Nyíradonyból
indult és a kora
délutáni órák-
ban érkezett
Nagykálló fôte-
rére, ahol né-
hány lelkes szurkoló, civil
szervezetek képviselôi és a
Nagykállói Kiemelten Köz-

Az országjáró szekérhúzó Nagykállóban

Sporttal az országért

hasznú Nonprofit
Kft. munkatársai
várták. Ez utóbbi
társaság látta ven-
dégül és támogat-
ta a nemes cél mel-
lett kampányoló
60 éves szekérhú-
zót, akit a debrece-
ni – egy baleset-
ben az egyik kar-
ját elvesztô – No-

vák Ferenc, a Magyar Olim-
piai Akadémia tiszteletbeli
tagja, Guiness-rekorder
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Aranyi László

Novák ferenc

Észak-Magyarországon,
míg Nagy László „önzet-
len” segítô és lelkes kerék-
páros az egész távon elkísér.

Aranyi László ezzel a re-
kordkísérlettel az emberek
figyelmét szeretné felhívni
a drog, a dohányzás, az al-
kohol és a játékszenvedé-
lyek nélküli életmód fontos-
ságára. A „Sportnak élj, ne a
drognak!” hirdeti a szekér-
húzó jelmondata is.

A 60 éves sportoló még
az 1960-as római Olimpia
hatására kezdett el sportol-
ni. Számos sporteredményt
sikerült ez idô alatt elérnie
a 60 méteres síkfutástól a
400 kg-os szekérhúzásig.

A nagykállói rövid pihe-
nô és ebéd után Nyíregyház-
ára felé vette az irány és a
szekere rúdját Aranyi Lász-
ló, ahol egy szintén nagy-
kállói vállalkozó, Horváth
Károly látta vendégül éjsza-
kára két társával együtt.

Tisztelt nagykállói lakosok!
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ

Nagykállói Intézményegység
minden héten kedden, 16,30 órától

ALAKFORMÁLÓ AEROBIKOT
szervez

a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola tornatermében

Az elsô aerobik idôpontja:
2008. április 29. 16,30 óra

A foglalkozást Gulyás Tibor alakformáló tréner és
Grafl Helga aerobik oktató tanuló tartja!

Szeretettel várunk mindenkit!
A kisgyermekes szülôk gyermekeinek foglalkozásokkal

egybekötött felügyeletet biztosítunk!

A részvétel ingyenes!
Érdeklôdni: 06-42/262-188
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M O Z A I K

APRÓHIRDETÉS Hirdetésfelvétel:
E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu

Telefon: 42/263-141, 70/24-313-24

HIRDETÉSI SZELVÉNY
 Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói
Hírmondó következô számában ingyenesen tegyék közzé.

A hirdetés szövege: ...........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Név: ..................................................................................

Cím: ..................................................................................
Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szívesked-
jenek leadni a Polgármesteri Hivatal – Somogyi B. u. 5–7.
szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

Nagykálló, Ibolya utcán 136 nm-es, 12 éve épült, tetôteres, 4
szoba+nappali+étkezôs, nagykonyhás, 2 fürdôszobás családi ház pin-
cével, kétállásos, fûtött garázzsal, gáz és vegyes-fûtésrendszerrel, mel-
léképületekkel, parkosított kerttel és udvarral ELADÓ.
Telefon: 06-70/379-4293

Belvárosi, Korányi F. úti 2 szoba összkomfortos kertes családi ház
ELADÓ. Irányár: 9,2 millió forint.
Telefon: 06-70/329-8810

Nagykálló központjában 1100 nm-es telken összközmûvesített, pol-
gári típusú családi ház ELADÓ.
Telefon: 06-70/322-7974

Nagykálló, Simonyi út 52. száma alatti 3 szoba+nappalis, hôszigetelt
családi ház, pincével, garázzsal, gáz- és vegyes tüzelésû fûtésrend-
szerrel, parkosított, udvarra nézô nagy terasszal ELADÓ.
Telefon: 06-42/263-624

Nagykállóban, a Bátori úton 2,5 szobás, nagy nappalis, alápincézett,
családi ház garázzsal, központi fûtéssel, a fürdôszobában hidromasszázs
zuhany-gôzkabinnal, 2 kapubeállóval, parkosított udvarral, saját ját-
szótérrel sürgôsen ELADÓ. Irányár: 13,9 millió forint.
Telefon: 06-70/345-1253, 06-70/418-7161

Nagykálló, Újfehértói úton 6060 nm-es szántó eladó, vagy bérbe
adó.
Telefon: 06-30/855-9497

Vállalkozásra: irodának, rendelônek is alkalmas családi ház Nagykálló
fôutcáján ELADÓ.
Telefon: 06-70/312-4719

Használt motorok és alkatrészek – MZ, ETZ, JAWA, SIMSON, PAN-
NÓNIA, CSEPEL, SR2 BABETTA, HONDA, YAMAHA – kaphatók.
Telefon: 06-30/535-1735

Gyermekheverô és kihúzható rekamié ELADÓ. Ár: 10 000 Ft.
Telefon: 06-42/262-936

Pénzügyi gondjaiban segítek, több bank ajánlata közül választhat.
Hívjon bizalommal, találunk MEGOLDÁST.
Telefon: 06-20/383-3146


