
Program:
09,00 h.: Vendégek fogadása Nagykálló-Harangodon
10,00 h.: FESZTIVÁLMEGNYITÓ
Megnyitják, és a vendégeket köszöntik: Juhász Zoltán, Nagykálló és
dr. Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere, a rendezvény házigazdái
10,30 h.: Fõzõverseny
A verseny kezdetét a Napkori Hagyományõrzõ Huszárbandérium díszágyúlövése
jelzi
11,30 h.: Látványkonyha: Gulyások készítése és kínálása
12,00–15,00 h.: Tájjellegû ételek kóstolása.
17,30 h.: Fõzõverseny eredményhirdetése
A zsûri elnöke: dr. Kovács Mihályné, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Megyei elnöke.

A SZABADTÉRI SZÍNPADON fellépnek:

10,30 h.: - Hagyományõrzõ Kállai Kettõs Néptáncegyüttes
- Kállai Kettõs Néptáncegyüttes
- Gratis Egyesület mazsorett-csoportja
- Nagykállói Városi Vegyes Kamarakórus
- Naplemente Nótakör
- Napkori Asszonykórus
- „Akácvirág” – Felnõtt Néptánccsoport
- „Mákvirágok” Gyermek Néptánccsoport

A Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola csoportjai:
- Kállai Gyermek Néptánccsoport
- Kállai Ifjúsági Néptánccsoport
- Dance-M Tánccsoport
11,30 h.: Fekete László az Ország Legerõsebb Emberének show mûsora
14.00 h.: Rókatus zenekara
16,00 h.: MC Haver koncert
16,45 h.: Musical egyveleg, örökzöld slágerekbõl. Elõadja: Balogh Gábor,
 a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház elõadómûvésze

18,00 h.: PA-DÖ-DÖ KONCERT

A Tánc Csûrben egész nap: A méhészet eszközei, kellékei –  kiállítás
és MÉZVÁSÁR az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közremûködésével,

-kirakodóvásár
-hurka-kolbász, lacipecsenye
-büfé
-körhinta és ugrálóvár várja a kicsiket és nagyokat.

A rendezvényre a belépõdíj: 500,-Ft/fõ, amely magába foglalja a parkolási díjat,
s az egytálételt (amíg a készlet tart), illetve az egész napos szórakoztató programokat.
14 éven aluliaknak a rendezvény látogatása ingyenes.

fesztiválja és a Méz ünnepe
2008. május 24. (szombat),

Nagykálló-Harangodon

Akácvirágzás – Nyírségi ízek

Jó szórakozást!

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) 1.1.1. keretében meg-
hirdetett „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai in-
frastruktúra fejlesztése” címû pályázati
konstrukcióra benyújtott és támoga-
tásra érdemesnek minõsített pályázat
keretében 60 millió forint értékû infor-
matikai fejlesztést valósíthat meg Nagy-
kálló Önkormányzata az Általános Isko-
lában és a Középiskola Korányi Frigyes
Gimnázium Intézményegységében.

A mostani nyertes, TIOP 1.1.1. pályázat el-
sõdleges célja: az oktatási infrastruktúra fej-
lesztése, az iskolarendszerû oktatás informa-
tikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” lét-
rehozása, ami az elnyert 60 millió forint értékû
eszköztámogatásból valósulhat meg.

– Az általános iskola a pályázat keretében
az alábbi eszközöket nyerte el, melyek megje-
lenése a napi pedagógiai gyakorlatunkban
újabb, jelentõs változást eredményez a 2008/
2009-es tanév kezdetétõl. 67 darab iskolai mun-
kaállomás csomag, a digitális tartalmak óraközi
használatára, amely a csoportos vagy egyéni
feladatmegoldást, az elektronikus számonkérést
és vizsgáztatást, valamint a szaktantárgyi ok-
tatást segítik. Ezen kívül 17 darab tantermi
csomag, amellyel a tantermek 40 százalékát
tudjuk felszerelni - tájékoztat Birta Ferenc-
né, az Nagykállói Általános Iskola és Pedagó-
giai Szakszolgálat igazgatója. – Egy-egy tan-
termi csomag tartalmazza: a hordozható szá-
mítógépet, a projektort, interaktív táblát, do-
kumentum kamerát és a használatukhoz szük-
séges digitális eszközöket.

A pályázaton, az alsó és felsõ tagozat számára
ezen kívül még 1-1 szavazó csomagot is be-
szereznek. A szavazó csomagot elsõsorban az
elhangzottak érthetõségével kapcsolatos óra-
közi elektronikus mérésre és értékelésre hasz-
nálják majd. Ez az eszköz a tanár és tanuló szá-
mára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz
lehetõvé - teszi hozzá az igazgatónõ.

Az általános iskola ezen felül még egy WEB
csomagot is kap, amelyet intézményi online
tartalom- és adminisztrációs szolgáltatás
fejlesztésére, iskolai weboldal készítésére, in-
tézmények közötti kapcsolattartásra tudnak
hasznosítani.

– Alapvetõ fontosságúak azok az eszközök,
amelyeket ennek az eszköztámogatásnak kö-
szönhetõen sikerül beszerezni, ugyanis hosszú
ideje nem volt lehetõség pályázati úton a gim-
náziumok infrastrukturális fejlesztésére. Elsõ-
sorban a szakképzõ intézmények pályázati
ellátása volt preferált - mondja dr. Elek
Tamás, a Nagykállói Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium igazgatója. – Egy olyan
iskolában, ahol egy erõsödõ és közkedvelt an-
gol-informatika szakos nyelvi elõkészítõvel tá-
mogatott képzés folyik, érthetõ, hogy szükség
van effajta a fejlesztésekre.

A Korányi Frigyes Gimnázium Intézmény-
egységbe a TIOP 1.1.1. pályázatot elnyert esz-
köztámogatásból 59 új számítógépet tudnak
beszerezni és 11 tantermi csomagot, tehát a
19-bõl 11 tantermet tudnak felszerelni inter-
aktív táblával.

Újabb nyertes pályázat
– „intelligens iskola” kialakítására
60 millió forintot nyert Nagykálló az oktatási intézmények fejlesztésére

Tisztelt fogyasztók!

A TESZOVÁL Kft. ezúton értesíti a Tisztelt
fogyasztókat, hogy az éves TMK ütemter-
vünknek megfelelõen vállalatunk a tiszta,
egészséges ivóvíz biztosítása érdekében, Nagy-
kálló Város ivóvízhálózatán karbantartási
munkát hajt végre.

A munkavégzés:
2008. május 24. (szombat) 19 órától
2008. május 25. (vasárnap) 17 óráig tart.

Figyelem! Vízkorlátozás!
A jelzett idõszak alatt szüneteltetjük a víz-

ellátást, illetve csökkentett nyomással tudjuk
biztosítani. A munkavégzés befejezése után
vízzavarosodást, vagy egyéb vízminõségi
problémát tapasztalhatnak, azonban ezúton
hívnám fel a szíves figyelmüket, hogy ezek az
egészségre ártalmatlan jelenségek!

Köszönjük megértésüket.

Teremi István,
a TESZOVÁL Kft. ügyvezetõ igazgatója

Nagykálló Város Önkormányzata
 és a Nagykállói Kiemelten Közhasznú

Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

A Szilágyi István-díj átadásával
egybekötött

Városi Pedagógusnapi ünnepségre
2008. május 30-án 15 órára

a Mûvelõdési Központ aulájába.

Lapunk elõzõ számában arról írtunk, hogy
több mint 27 millió forintból a Nagykállói
Középiskola Budai Nagy Antal Intézmény-
egység komplex akadálymentesítése valósulhat
meg, most újabb eredményes pályázatról szá-
molhatunk be, aminek megvalósulása után biz-
ton kijelenthetjük, hogy Nagykálló a Dél-Nyír-
ségi Kistérség szellemi tudáscentrumává válik.

– Oktatási intézményeinkben strukturális
átalakítások történtek a közelmúltban. Ez a
mostani idõszak pedig az általános és közép-
iskolában egyaránt az építkezés, a gyarapodás
idõszakát jelzi, hisz’ a Nagykállói Középis-
kolában néhány hónapja fejezõdött be egy
több mint 100 millió forintos fejlesztés, a Bu-
dai Nagy Antal Szakközépiskola Intézmény-
egységben pedig rövidesen elkezdõdik az
akadálymentesítés - mondja Juhász Zoltán
polgármester. – Az önkormányzat, a város-
vezetés szándéka, hogy javítsuk a feltételeket
az oktatási intézményekben. Arra törekszünk,
hogy az infrastrukturális fejlesztések következ-
tében komfortos környezet és a legmodernebb
tanulást segítõ eszközök álljanak a diákok ren-
delkezésére.

Ezen kívül más területen is megpróbálunk
tovább lépni, a nagykállói önkormányzat, a
képviselõ-testület felhatalmazásával valamennyi
pályázati kiírásra jelentkezik, hogy az oktatási
intézmények mellett megtörténhessen a város,
az infrastruktúra fejlesztése. Most, ezeknek a
pályázatoknak van a beérkezése, „beérése”,
aminek eredményeként 2009-ben valódi épít-
kezések kezdõdhetnek Nagykállóban.

Szeptembertõl interaktív tábla segíti az
oktatást a gimnázumban is

(folytatás a 5. oldalon)

A NAGYKÁLLÓI
VÁROSI TELEVÍZIÓ

az UPC elõfizetéssel rendelkezõ
nagykállói háztartásokban
a 623,25 MHz-en látható.
Szerdán és pénteken:

17,00 - 19,00 óráig
vasárnap:

15,00 - 19,00 óráig.

MEGHÍVÓ

 Idõközi választás         2. oldal
         Drámások sikere         5. oldal
       Aranylábak                   7. oldal

XVIII. évfolyam
5. szám
2008. május
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E L S Õ S O R B A N

Az államháztartási törvénynek eleget téve Nagykálló Város Önkormányzata az elõzõ évben
elvégezte éves ellenõrzését. A belsõ ellenõrzés független, tárgyilagos bizonyítékot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy a vizsgált szervezet mûködését fejlessze, és eredményességét
növelje. Önkormányzatunknál a Dél-Nyírségi Kistérségi Többcélú Társuláson belül a Gyarma-
Tax Kft. az ellenõrzés után elkészítette a 2007. évre vonatkozó éves összefoglaló  ellenõrzési
jelentést, amelyben felsorolta a vizsgálat során tapasztalt hiányosságokat, amelyek elsõsorban
technikai, adminisztratív jellegûek voltak. Az önkormányzat azóta eleget tett a beszámolóban
felsorolt hiánypótlási kötelezettségének. A testület tagjai ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadták az „Éves ellenõrzési jelentést”.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke kezdeményezte, hogy a TISZK KHT
fontosságára tekintettel Nagykálló csatlakozzon a „TISZK továbbfejlesztése” címû pályázathoz.
A pályázat célja, hogy a társulásos formában a térségben mûködõ szakképzõ iskolák fenntartói
összehangolják a szakképzés fejlesztését, szervezését, elõsegítsék a szakképzés megújulását. A
társulásba beléphet minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban részt
vevõ iskolát tart fenn. A képviselõ-testület elfogadta, hogy Nagykálló is csatlakozzon a „TISZK
továbbfejlesztése” címû pályázathoz.

A februárban tartott testületi ülésen a képviselõk elfogadták egyes eljárásokban a rövidített
ügyintézési határidõ bevezetésérõl szóló rendeletet. Ennek hatályba lépése óta az Európai
Uniós normákban bekövetkezett, a jogszabályok megalkotását szabályozó szempontok változásai
miatt a jelenlegi, helyi szabályozás indokolatlanul többszintû, illetve túlszabályozottnak minõsül,
ezért egyes ügycsoportokra vonatkozó határidõk hatályon kívül helyezése vált szükségessé a
helyi rendeletben. Ez azonban nem érinti a rövidebb ügyintézési határidõ megtartását, mivel
ezek az intézkedések jegyzõi rendelkezések a köztisztviselõk számára kötelezõ munkáltatói
utasításnak minõsülnek, betartásukkal az ügyfeleknek a rendelet által biztosított jogai nem
sérülnek.

Az Ingatlan-Pro Kft. azzal a kéréssel fordult Nagykálló önkormányzatához, hogy a Korányi
F. út 13. szám alatti óvoda és bölcsõde, valamint az óvodával szomszédos Szabadságharcos úti
ingatlanok cseréjéhez járuljon hozzá a képviselõ-testület. A cserébe felkínált ingatlan a Korányi
F. út 5. szám alatt található ipartelep elnevezésû volt varroda épülete. Meglátásuk szerint a
városközpont tervezett fejlesztéséhez az önkormányzat hasznosítani tudná ezt a területet, az
általuk cserébe kapott ingatlanon a cég a helyi szabályozási tervnek megfelelõ beruházást kívánna
megvalósítani. A képviselõ-testület egyhangúan ügy döntött, hogy nem járul hozzá az ingatlanok
cseréjéhez.

Megszavazta a képviselõ-testület, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be Nagykállóban
a Csipkekészítõk III. Országos Találkozója (2008. október 10-11-12.) rendezvény megvalósítására.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton a Nagykálló által
igényelt összeg 730.000 Ft, amihez ugyanennyi saját forrást biztosít az önkormányzat.

A képviselõ-testület egyhangúan támogatta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be
az Észak-alföldi Operatív Program keretében az „Integrált szociális városrehabilitáció támogatása”
címû kiírásra és a „Funkcióbõvítõ integrált települési fejlesztések támogatása” címû felhívásra.

A Tett Oktatási Kht. ajánlatott tett a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
mûködtetésére vonatkozóan. Ebben olyan megoldást vázolt, amely lehetõvé teszi az
önkormányzat önként vállalt feladatának ellátását úgy, hogy a középfokú oktatás a városban
továbbra is fennmaradna, ugyanakkor az önkormányzat részérõl a költségek folyamatosan
csökkenését eredményezné. Az elképzelések szerint: a tulajdonviszonyok változatlanul maradnak,
az önkormányzat a fenntartói jogot adja át, azaz az intézményi vagyon használati és vagyonkezelési
joga kerül ingyenes átadásra, 15 évre. Külön megállapodás alapján rögzítenék a felek a
karbantartással, felújítással, közös pályázatokkal kapcsolatos feltételeket. A fenntartói jog átadása
jogutódlással történne, amely biztosítaná a tanulói jogviszonyok érintetlenségét, valamint a
közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását. Az elõterjesztésben szereplõ ajánlatot a képviselõk - 2
tartózkodás, 4 igen szavazat mellett – elutasították.

A múlt hónapban már beszámoltunk arról, hogy a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium Budai Nagy Antal Intézményegység pincéjében elhelyezett – a megyei, illetve a
budapesti polgári védelmi – eszközkészlet egy részét (az árvízvédelemhez szükséges védõ
munkaruhákat) 2008. márciusában eltulajdonították. A márciusi testületi ülésen a képviselõk
felkérték a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és a Kollégium intézményvezetõjét, hogy
az elkövetett bûncselekménnyel kapcsolatban folytasson le vizsgálatot, és annak eredményérõl
számoljon be. Az igazgató beszámolójából kiderült, hogy az elkövetõket a rendõrség kihallgatta,
akik beismerõ vallomást tettek, s kilátásba helyezték az okozott anyagi kár megtérítését is.
Egyébként az elkövetõk büntetõjogi felelõsségre vonása folyamatban van.

Már korábban hírül  adtuk, hogy Nagykálló Város képviselõ-testülete pályázatot írt ki al-
jegyzõi álláshelyre. A felhívásra beérkezett pályázatok közül egyik sem felelt meg a pályázati
feltételeknek, így a képviselõ-testület a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította. Ezzel
egyidejûleg felkérték a jegyzõt, hogy a pályázat eredménytelensége miatt a törvényi határidõn
belül az ismételt pályázati kiírás elkészítése ügyében intézkedjen.

Már többször szó volt róla, hogy 2004-ben
városunk csatlakozott a Nyíregyháza-Nag-
ykálló-Tiszavasvári Nyírvidék TISZK (Térségi
Integrált Szakképzõ Központ) KHT-hoz.

A társulás a szakképzés tartalmi, módszertani
és szerkezeti fejlesztése, valamint az oktatási és
infrastruktúra fejlesztése céljából jött létre.

Az áprilisi testületi ülésen a társaság 2008.
évre vonatkozó üzleti tervét, illetve a KHT
felügyelõ bizottságába való jelöltekrõl sza-
vaztak a képviselõk. A testület jóváhagyta, hogy
a bizottságba Balogh Imre képviselõ urat,
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét
delegálja Nagykálló. Az üzleti terv elfogadása
elõtt néhány képviselõ kérdéseket intézett a
társulás ügyvezetõjéhez azzal kapcsolatban,
hogy Nagykállónak, azon belül is a Kállay
Rudolf Szakiskolának milyen elõnye származik
a TISZK társulási tagságból? A kérdésekre
válaszolva Hajdu Sándor, a TISZK KHT
ügyvezetõ igazgatója elmondta, hogy az elmúlt
évek során az iskola 18 millió forint támo-
gatáshoz jutott. Ez az össze ugyan töredéke

A választók nyilvántartása
(3) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló

értesítõt az ajánlószelvénnyel együtt 2008.
április 28. és május 2. között kell megküldeni
a választópolgároknak [Ve. 14. § (1) bekezdés
és 46. § (1) bekezdés].(4) A módosított
névjegyzék 2008.  június 27-én 16.00 óráig
tekinthetõ meg Nagykálló Város Polgármesteri
Hivatalában [Ve. 15. § (3) bekezdés].

Választási szervek
(1) A választási bizottságok megbízott tagjait

a választókerületben jelöltet, illetõleg listát
állító jelölõ szervezet, illetõleg a független jelölt
legkésõbb 2008. június 20-án 16.00 óráig
jelentheti be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

A választási kampány
(1) A választási kampány 2008. június 27-én

24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(2) Kampányt folytatni 2008. június 28-án

00.00 órától június 29-én 19.00 óráig tilos
(Ve. 40. § (2) bekezdés].

(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás
központi hivatala a névjegyzékben szereplõ
választópolgárok családi és utónevét, valamint
lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek
kérésükre 2008. június 10-tõl adja át [Ve. 45.
§ (1) bekezdés].

(4) A közszemlére tett névjegyzék másolatát
a Helyi Választási Iroda vezetõje a jelölt, jelölõ
szervezet kérésére 2008. június 10-tõl adja át
[Ve. 45. § (2) bekezdés].

(5) A (3)-(4) bekezdés szerinti teljesített
adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2008. június
29-én kell megsemmisíteni. Az errõl készült
jegyzõkönyvet legkésõbb 2008. július 02-ig át
kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3)
bekezdés].

(6) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek
érdekében elhelyezték, 2008. július 29-ig köteles
eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

Idõközi választás lesz Nagykállóban
Idõközi önkormányzati képviselõválasztás

 eljárási határidõi és határnapjai
A Helyi Választási Bizottság a nagykállói 03. számú egyéni választókerületben

2008. június 29. napjára kitûzött idõközi önkormányzati képviselõválasztás eljárási
határidõit és határnapjait a 2/2008. (IV.21.) HVB számú határozatával az alábbiak
szerint állapította meg:

A jelölés
(1) Jelöltet ajánlani 2008. június 06-án 16.00

óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés].
(2) A jelöltet legkésõbb 2008. június 06-án

16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi  Választási
Bizottságnak [Ve. 52. § (1) bekezdés].

(3) A jelöltnek, illetõleg jelölõ szervezetnek
a be nem nyújtott ajánló szelvényeket 2008.
június 09-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni.
Az errõl készült jegyzõkönyvet 2008. június
12-én 16.00 óráig kell átadni a Helyi Választási
Bizottságnak (Ve. 60. §).

(4) Az ajánlószelvényeket, valamint a
technikai nyilvántartást a Helyi Választási Iro-
da 2008. június 29-én megsemmisíti [59. § (3)
bekezdés].

Szavazás
A szavazás 2008. június 29-én 06.00 órától

19.00 óráig tart.

A szavazatok összesítése
(1) A Helyi Választási Bizottság a szava-

zatszámláló bizottságok jegyzõkönyvei alapján
legkésõbb 2008. június 30-ig összesíti a sza-
vazatokat, és megállapítja a választási eredményt
[Ve. 73. § (3) bekezdés].

(2) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy pél-
dánya a Helyi Választási Irodában 2008. július
02-én 16.00 óráig megtekinthetõ [Ve. 75. §
(2) bekezdés].

3. szavazókör
(Korányi F. Gimn. Korányi út 23-27.)
Ady E. út
Budai N.A. út
Fürst S. út
József A. út
Korányi út
Kölcsey út
Táncsics M út   27 – 51
                    28 -  48

annak, amit a TISZK KHT ez idõ alatt pályá-
zatokon nyert – 1,2 milliárd forint, – de tudni
kell, hogy az összeg jelentõs részét a nyíregyházi
gyakorlati képzõhely megépítésére fordították,
ahol a nagykállói diákok is gyakorlati idejüket
töltik. (A gyakorlati oktatótermek megépítése,
kialakítása több millió forintba kerülnek
Nagykállónak.) Továbbá voltak, akik aggá-
lyosnak találták, hogy Nagykálló, a társulás
tagja és fenntartóként évente ennek a sokszoro-
sát fizeti ki. Az ügyvezetõ a felvetésekre vála-
szul hozzátette, hogy jelenleg és hosszú távon
is kizárólag azok az intézmények tudnak
pályázni, intézményi fejlesztésekre, szakoktatás
bõvítésére, amelyek valamely integrált
szakképzõ központ tagjaként mûködnek, tehát
a város számára a TISZK társulás fenntartása
egy olyan befektetés, amely csak hosszú távon
térül meg – tette hozzá Hajdu Sándor.

A Képviselõ-testület végül egy tartózkodás
mellett elfogadta a Nyíregyháza-Nagykálló-
Tiszavasvári Nyírvidék TISZK KHT üzleti
tervét.

A szakképzés jövõje érdekében

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja – Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320, Nagykálló, Somogyi B. u. 5–7.
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Támogatás a civileknek Nagykálló Város Önkormányzata a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi
támogatásának rendjérõl szóló 3/2007. (I.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
ezúton teszi közzé a 2008. évre a városban mûködõ önszervezõdõ közösségeknek jóváhagyott
feladatonkénti támogatási összegeket.

Nagykálló Város Önkormányzat 2008. évre az önszervezõdõ
közösségek támogatására jóváhagyott elõirányzatai

Ideje: 2008. június 20. (péntek) 8 és 15 óra között.

Helye: a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola
( Kossuth út 8.)

Tisztelt Véradók!

Szeretettel hívjuk és várjuk a segíteni szándékozó embereket!

Kérjük, mindenki hozza magával a személyigazolványát és a TAJ kártyáját abban az
esetben is, ha sokszoros véradó. 2008. április 21-tõl új, országos adatbázisba kerülnek a
véradók adatai, a számítógépes program azonban nem engedi a véradást az okmányok
hiányában.

Változást jelent továbbá, hogy a rendszer 365 napon belül a nõknek három, a férfiaknak
négy véradást engedélyez.

  Mivel évente négy  alkalommal vagyunk jelen véradással a városban, számítunk rá,
hogy ez a szigorítás több véradónkat is érinti majd. Az ebbõl adódó esetleges
kellemetlenségekért elõre is elnézést kérünk! Ezen a napon – eleget téve több véradónk
kívánságának - vércukorszintet is mérünk majd, így szívesen fogadjuk azokat a véradókat
is, akik (június 28-án) esetleg nem tudnak, vagy nem kívánnak vért adni.

  Segítõ szándékukat – a kórházakban fekvõ betegek nevében is – köszönjük!

Botáné Hadházi Mónika
                                             megyei véradásszervezõ koordinátor

A Magyar Vöröskereszt
 ismét véradást szervez Nagykállóban.

1. a begyûjtött gombát felhasználás nélkül
legfeljebb másnapra tehetjük el.
2. alapos tisztítás után használjuk fel
a gombát.
3. az elkészített gombás ételt hûtõszek-
rényben tárolva másnapig fogyaszthatjuk el.
4. a gombaszakértõ tanácsait, a gombák

  helyes felhasználásáról mindig fogadjuk meg.
A gombát alaposan fõzzük, süssük meg.

Vannak olyan gombafajok, amelyekben a mé-
reganyagok csak megfelelõ idejû fõzés után
bomlanak fel, legalább 25 perc fõzés szükséges
például a gyûrûs tuskógomba, piruló galóca
stb. elkészítéséhez.

Az ehetõ gombákban lévõ fehérjék, aroma-
anyagok is okozhatnak allergiás, gyomorbél
panaszokat egyes személyeknél (például az
utóbbi idõben gyakran fordult elõ a szürke
tölcsérgomba fogyasztásánál. Az ilyen gom-
bafajt javasolt keverten fogyasztani más ehetõ
gombákkal.) Néhány gomba alkohol fogyasz-
tásával együtt okoz tüneteket. (például ráncos,
kerti, gyapjas tintagomba, változékony tinóru).

A gombás ételek nehezen emészthetõek, ezért
egyszerre nagy mennyiségû, ehetõ gomba fo-
gyasztása is okozhat megbetegedést. Kiskorú
gyerekeknek nem javasolt a gombás étel
fogyasztása (6 éves kor alatt).

A vadon termõ és begyûjtött gombákat
önkormányzat által megbízott gomba-
szakértõ, Jónás Sándor a lakásán bár-
mikor díjmentesen megvizsgálja,
Elérhetõsége: Nagykálló, Jókai út 18.

Általános tanácsok a gomba
felhasználásával kapcsolatban.

Egyes gombáknál a tönk fogyasztása nem
ajánlott, mivel nem emészthetõ, például mezei
szegfûgomba, nagy õzlábgomba stb.

Ne higgyünk a babonákban, ezek egyes fa-
jokra igazak, de a többségre nem. Téves felfogás,
hogy forrázással, a kalapbõr lehúzásával a
gombát méregtelenítjük (például a gyilkos
galóca a kalapbõr lehúzása és forrázása után is
megtartja méreganyagát.) A „csiga-rágott”,
kukacos gomba is lehet mérgezõ. Más, rossz
hiedelem az is, hogy csak az a gomba mérgezõ,
melynek húsa vágáskor elszínezõdik. (A gyil-
kos galóca húsa például fehér marad).

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy az
óvoda, az iskola udvarán, a kertben talált
gombákat ne egyék meg, ezekre az intézmény
üzemeltetõi is figyeljenek, és gondoskodjanak
a termõhely megszüntetésérõl.

Vadon termõ gomba fogyasztása után,
ha bármilyen tünet jelentkezik hala-
déktalanul forduljunk orvoshoz!

A hányáson, hasmenésen kívül egyes fajoknál
– párducgalóca, légyölõ galóca, susulykák –
idegrendszeri, keringési zavarok léphetnek fel
(izzadás, verejtékezés, test kipirulás, szapora
pulzus stb.) a maradék nyers gombát, gombás
ételt, tisztítási hulladékot vigyük magunkkal,
mivel a gombafaj megállapításához, – és ezáltal
a kezeléshez – nagy segítséget jelentenek.

  Egyesület neve

  Nagykálló Városi Sportegyesület

  MTTSZ Nagykálló Területi Klubja
  Asztalitenisz és Tömegsport Club

    Nagykállói Kézilabda Club
    Nagykállói Nõi Kézilabda Egyesület
    TRIÓ Diáksport egyesület
   POWERSLIDE Autó- Motor Sportegyesület
   Sporthorgász Egyesület
   Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete
   Shotokan Karate- Do Egyesület
   Szabadidõ és Természetbarát Egyesület
   Nagykállói Aranylábak Foci Egyesülete

   Nagykállói Dragon Sportegyesület
   Birkózó Egyesület
   Nagykálló Erdész LSE
   I.sz. Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány
   Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány

   KOLPING Család  Egyesület
   SZÍV Egyesület
    Aranyhíd Klub
   Magyar Májátültetettek Érdekvédelmi Szövets.
   Nagykállói Polgárõrség
   Nagykállói Rendõrörs
   I.sz. Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány
   Családi Kör Egyesület
   Nyírbátorért Alapítvány
   Kállai Kettõs Közalapítvány

   Nagykállói Nõszövetség
   Gratis Egyesület

   Õszi Napfény Nyugdíjasklub Egyesület
   ARCADELT Mûvészeti Egyesület
   CANTARELLA Egyesület
   Tûzrózsa Egyesület
   Kállai Lakodalmas Egyesület
   Bürkös Hagyományõrzõ Egyesület
   Nagykállói Térségi Mûvelt Cigányokért Egy.
   ,,Tét a jövõ “ Alapítványa

   ,,SALVE REGINA” Egyesület
   Összesen:

2008. évi
költségvetés

15 808 000

 650 000
1 654 000

2 181 500
2 096 100
1 368 500
1 908 000

 
17 900 000
 1 911 000
    930 000

 

    770 000
 
 

 
  850 000

 

 
 
 

  704 000
1 200 000
4 971 600

   352 000
2 000 000

 
   565 000

 3 000 000

 

60 819 700

2008. évi
támogatás
12 000 000

100 000
250 000

400 000
400 000
400 000
400 000
100 000

1 500 000
400 000
150 000

 

200 000
600 000
300 000
100 000
900 000

100 000
360 000

20 000
600 000

1 500 000
400 000
200 000

1 400 000

250 000
800 000

300 000
350 000
450 000
200 000
400 000
350 000
200 000
400 000

300 000
26 780 000

2008. évre szakbizottság által  javasolt, képviselõ testület
 által jóváhagyott  támogatás feladatonként
Nevezési díj, játékengedély: 400.000;  Játékvezetõi díj: 400.000; Díjak vásárlása: 200.000.;
Eszköz beszerzés:1.000.000; Utazási Költségtérítés: 8.000.000; Szeptemberi sportnap: 1.500.000;
 Utánpótlás nevelés( nyári tábor szervezése): 200.000, 300.000 önkormányzati díjak vásárlása
Eszközvásárlás (22-es kaliberû lõszer, íjak, nyílvesszõ): 100.000.-
Sporteszközök vásárlása (mezek, hálók, gumiborítások, labdák, ütõk, ütõfák); 50.000;
Versenyprogram ktgei, kommunikációs ktg: 50.000; Tornaterem bérleti díjak: 150.000
Tagdíjak, engedélyek: 50.000; utazási ktgek: 200.000; felszerelés vásárlása: 150.000
Tagdíjak, engedélyek: 50.000; utazási ktgek: 200.000; felszerelés vásárlása: 150.000
Nevezési díj: 50.000; Utazási ktgek: 200.000; Sporteszközök beszerzése: 150.000
 Utazási  ktgek: 200.000; Alkatrészvásárlás, karbantartás: 200.000
Horgásztábor (4 fõ gyerek, Tiszadob, Levelek): 100.000
Nevezési díjak; játékvezetõi díjak: 500.000; Utazási ktgek: 500.000;  Felszerelés vásárlása: 500.000;
Díjak, engedélyek: 50.000; Utazási ktgek: 200.000; Terembérleti díj: 150.000
Rendezvények költségei: 100.000; Általános mûködési ktgek: 50.000
Nem javasol támogatást. Javasolja viszont az azonos sportágban lévõ sportolók egy egyesületben történõ integrálását, így az
utánpótlás neveléshez kapcsolódóan 200.000.- Ft-ot NSE-be beépítve nyári táboroztatás címén kívánja támogatni
Utazási ktg: 100.000; Nevezési díj, étkezési, szállás ktg.: 100.000    Feltétellel: szakmai program részletes bemutatása
Eszközvásárlás: 100.000; Utazási ktg.: 300.000; Verseny ktg (étkezés, szállás, nevezés): 200.000
Nevezési díj: 100.000; Utazási ktg: 200.000
Sportversenyek nevezési díjaira
Mûködési költségek: 100.000; Buszkirándulás Gyermeknap: 150.000;
Mikulás nap szervezése: 200.000; Alapító Okirat szerint beteg gyermekek támogatása: 450.000
 Déva-i Nagykálló-i árva gyerekek közös táboroztatása:100000;
XIX. Országos Beteg-Orvos Konferencia és Sporttalálkozó részvételi költsége (nevezési díj): 360.000
Korányi F. Gimnáziumban 2008.07.13-07.15-ig szálláslehetõség önktg.i áron
Az Alapító Okiratban meghatározott célokra: 20.000
2 db kismotor beszerzése: 450.000; üzemanyag: 150.000;
üzemanyag vásárlás 750.000, hétvégi kiemelt járõrözés díjazása 750.000
Hátrányos helyzetû tanulók nyári táboroztatás: 200.000; Tanulmányi versenyek nevezési díja: 200.000
Utazási ktg: 140.000;  Díjak, ajándékok vásárlása: 60.000
2008.08.20-25. között egy koncert megtartását nem támogatja
Kállai Kettõs Néptáncegyüttes és utánpótlás csoport mûvészeti vezetõk díja: 1.000.000;
Új koreográfiák: 100.000; Szakmai  készletek (viselet, kosztüm): 100.000; zenekari költség: 100.000;
Szakmai felkész. tábor Kállai Kettõs Néptáncegyesület + utánpótlás csoport (TÉKA táborban)100.000 ;
Ktg.térítés (üzemanyag, telefon): 100.000; Szakmai anyag vásárlás: 30.000; Tiszteletdíj (elõadók): 120.000
II. Nagykállói Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál (a benyújtott pályázat alapján): 500.000;
Nyári táborozás: 150.000; Nevezési díjak, utazási ktg.ek: 100.000; 50.000.- eszközvásárlás
Utazási ktg, múzeumi belépõ: 210.000;   Díjak, ajándékok: 30.000;  Színházbérlet: 30.000;  Eszközbeszerzés: 30.000
Nemzetközi Kórusversenyeken való részvétel szállásöltségre: 350.000
Utazási költség: 290.000; CD készítésére: 100.000;  Szállásköltség: 60.000
Utazási költség: 100.000; Eszközvásárlás: 100.000;
Utazási költség: 150.000; Irodaszer: 10.000;  Zenekari próba+fellépés: 120.000; Szállás: 120.000
Stúdió munkálatok anyagi finanszírozása, CD készítés: 350.000;
Kulturális rendezvények: 150.000; Mûködési költségek: 50.000;
Vendéglátás, szakmai anyag, díjak, ajándékok a kéttanítási nyelvû tagozat 20 éves
 fennállásának megünneplésére: 200.000; Külföldi tanulmányi kirándulás útiköltsége: 200.000
Bérleti díj, zongorakíséret, kották: 100.000; Utazási költség, nevezési díj,: 150.000;  Ruhatár kiegészítés: 50.000

Az ehetõ gombákról
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Az év elején érdekes pá-
lyázati kiírásról értesültünk,
amely arról szólt, hogy egy
iskolaújságnak be kell mu-

A támogatás felhasználá-
sának pedagógiai kereteit a
nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló rendelet
meghatározott követelmények
és a miniszteri közleményben
meg-jelent Iskolai Integrációs
Program (IPR) határozza meg.

A támogatás felhasználásá-
nak keretében az alábbi tevé-
kenységeket végezzük:

– IPRmenedzsment
mûködtetése
– Óvoda-iskola átmenet
segítése
– Közösségi tevékenység
osztályonként
– Az önálló tanulási képes-
séget kialakító programok
–Tantestületi továbbképzés
–Tanulóbarát osztályterem
kialakítása
– Módszertani adaptációt
segítõ munkacsoportok
mûködtetése
– Honlap fejlesztés
– Szakkönyv vásárlása
- Önértékelést segítõ
szakértõi munka
A tanári együttmûködés új

kereteinek megteremtését tette
lehetõvé az új program meg-
valósítása az IPR menedzs-
ment, a Módszertani adaptá-
ciót segítõ munkacsoportok,
valamint az óvoda-iskola át-
menetet segítõ tevékenység
révén. A munkacsoportok
éves munkaterv alapján dol-
goznak, megismerkednek az
integrációt segítõ tevékeny-
ségközpontú pedagógiai
módszerek tanórai és tanórán
kívüli alkalmazásának lehetõ-
ségeivel, ezek beépítése törté-
nik az intézmény alapdoku-
mentumaiba és a tantárgyi
tanmentekbe. A projektmód-
szer, a kooperativitás és a drá-
mapedagógia alkalmazása a
tanórákon, és tanórán kívül
nem elsõsorban a támogatás
jogszerû felhasználása miatt
fontos, hanem azért mert az
újszerû óravezetési, módszer-
tani eszközök fejlesztik a gyer-
mekek együttmûködési kész-
ségét, toleranciára tanítanak,
közösségformáló erõvel bír-
nak, alkalmasak arra, hogy
nyitottá, rugalmassá, kreatív-

Indulás: reggel  6 órakor a nagykállói Fõ-
t é r r õ l .                    

Érkezés: este kb.: 18 órakor a Fõtérre
Utazás: autóbusszal 
Túratáv: 12 km.   
Szintemelkedés:3 0 0  m .               
Túraútvonal: Mátraszentistván - (Ha

igény van rá Szamár-kõ - Ágasvár) - Ágasvári
turistaház - Csörgõ-lyuk barlang - Csörgõ
szurdok - Hutahely - Mátraszentistván.

Mátraszentistvánon a túra a Vidróczki csár-
da elõl indul, ahol egykor szívesen tanyázott
a híres betyár. Innen megyünk fel a magyar
turizmus egyik fellegvárához az Ágasvári turis-
taházhoz, igény esetén útba ejtve a Szamár-
követ és az Ágasvár csúcsát, ahonnan gyönyörû
kilátás nyílik a Mátra északi lejtõire és Pásztóra.

A túra visszafelé vezetõ ága – a Csörgõ
szurdok után – a Csörgõ patak mentén halad.

Intézményfejlesztés – esélyteremtéssel
A Magyar Köztársaság költségvetésében az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ

támogatások keretében a Nagykállói Általános Iskola 219 fõ tanuló után 13.468.500
Ft támogatásban részesült, melynek felhasználási idõszaka a 2007/2008-as tanév.
Bár a támogatás elnyerésérõl november végén értesültünk, a támogatási összeg
december végén érkezett meg.

vá nevelje a diákokat az élet-
hosszig tartó tanulás képessé-
gének fejlesztése mellett.

A támogatás felhasználása
lehetõséget teremt az osztá-
lyok számára a közös szabad-
idõs tevékenységekre, közös-
ségfejlesztõ, közösségépítõ
programok osztálykeretben
történõ megszervezésére, a
kulturális és szabadidõs ren-
dezvényre jutás költségeinek
– útiköltség, belépõ díjak –
támogatásával is.

Az óvoda-iskola átmenetet
segítõ tevékenység keretében
több olyan iskolai találkozási
lehetõséget teremtünk a le-
endõ elsõ osztályos gyerme-
kek és szüleik számára, amely
megkönnyíti a családnak és a
kisgyermeknek az iskolába lé-
pés cseppet sem könnyû idõ-
szakát. A közös szabadidõs
tevékenységek – farsang, kéz-
mûves foglalkozás az iskolá-
ban, családi vetélkedõ, nyílt
nap az óvodás gyermekek és
szüleik számára – mind-mind
az iskolába való bevezetés al-
kalmai a kisgyermek számára.
Az oktatási miniszter az elsõ
évfolyamos tanulók körében
kötelezõvé tette a Diagnosz-
tikus fejlõdésvizsgáló rend-
szer alkalmazását. Mi a prog-
ram keretében már a gyerme-
kek iskolába való bekerülésé-
nek elõkészítésére, a gyerme-
kek körében az eltérõ ütemû
érésébõl fakadó hátrányoknak
a csökkentésére, továbbá az
alapkészségek sikeres megala-
pozása és kibontakoztatása
érdekében alkalmazzuk a diag-
nosztikus vizsgálat eredmé-
nyét, melyet az iskolánkba
beíratott óvodások körében
– helyileg az óvodában – há-
rom tanítónõ végez, akik a
mérés végrehajtásához és ki-
értékeléséhez szükséges szak-
mai ismereteket akkreditált
pedagógus képzés keretében
sajátították el az õsz folyamán.

A készség tárgyak kivéte-
lével minden tantárgyból be-
kapcsolódhatnak tanulóink az
önálló tanulási képességet
kialakító és a továbbtanulást
segítõ programokba. Egyéni

fejlesztési tervre alapozottan
segítjük diákjainkat, egyrészt
a bukások és a lemorzsolódás
elkerülésében, másrészt a
lehetõ legjobb tanulmányi
eredmény elérésében. A gyer-
mekek, tanulók életútjának
nyomon követésére fejlesztjük
a tanulódossziét a program
keretében. A nyomon követés
fontos eszköze a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók
teljesítményének háromha-
vonkénti szöveges értékelése
a szülõk közremûködésével.

Tantestületi továbbképzés
keretében A tanulásmódszer-
tan tanítása címû 30 órás ak-
kreditált tanár továbbképzé-
sen vesznek részt 2008. május
29-30. között a 3-4. évfolyam
osztálytanítói, valamint az 5-
8. évfolyamok osztályfõnökei.
A program keretében sajátít-
ják el a kollégák az Oroszlány
Péter által kifejlesztett tanulás-
módszertant, megismerked-
nek a módszertanhoz kapcso-
lódó tanári és tanulói eszkö-
zökkel. A programból finan-
szírozzuk és az iskolai könyv-
tár állományába kerülnek a
tanári eszközcsomagok, vala-
mint 60 fõ tanuló számára
kölcsönözhetõ tanulói esz-
közcsomag a tanulás taní-
tására.

A program keretében a
támogatási összeg 40%-át
tanulóbarát osztálytermek
kialakítására fordíthatjuk.
Ennek eredménye, hogy az
alsó tagozat minden osztály-
termében új tanulópadok,
tanulószékek, valamint tanári
asztalok biztosítanak egész-
séges és nem utolsó sorban
esztétikus környezetet.

Az Országos Oktatási In-
tegrációs Hálózattal együtt-
mûködési megállapodást kö-
töttünk a támogatás kere-
tében megvalósuló program
végrehajtására. Az intézményi
önértékelés elkészítését a Háló-
zat régiós koordinátorának és
szakértõinek szakmai támo-
gatása mellett végezzük.

Birta Ferencné
igazgató

A 2004-ben megalakult Kállai Lakodalmas
három generációt fog össze: gyerekeket,
fiatalokat és idõseket.

A gyerekszereplõk közül sokan kinõtték
szerepüket, középiskolában tanulnak, helyükbe
a néptánccsoport kisebb, fiatalabb tagjai
lépnek a Lakodalmas szereplõi közé. Marinka
Tibor, néptánc pedagógus irányításával
színvonalasan szerepeltek a Lakodalmasban.
Sok helyi, kistérségi, országos és határon túli
szereplésben vettek részt emelve – ügyes
táncukkal, szép énekükkel, fiatalságukkal – a
Lakodalmas sikereit.

Bíró Ádám, Kocsis Dániel, Kocsis Ra-
móna, Lévai Nikolett, Marján Ágnes, ifj.
Marján László, Nagy Debóra, Török

További sok sikert, gyerekek!

Vidróczki nyomában a Mátrában

Alexandra, Treszkai Dávid távoznak kö-
zülünk, akiknek megköszönjük eddigi szerep-
lésüket és további sikereket, jó tanulást kívá-
nunk.

Juhász Anna, Kocsán Krisztina és Sza-
bó Eszter maradnak, õk már a násznép fel-
nõtt táncosai közé lépnek. Az újonnan érkezõk
közül Orbán Anikó és Zakar Dóra már
bizonyították ügyességüket Újfehértón, ahol
április 27-én léptünk fel.

Öröm az ilyen közösségben dolgozni, ahol
a különbözõ korosztályok, mint egy nagy
család szeretettel segítik egymást. Csak így lehet
sikereket elérni.

Klániczáné Erdõhegyi Karolina,
a Kállai Lakodalmas vezetõje

Ez a ,,kis vízfolyás”, ha még emlékeztek rá
néhány éve elöntötte Mátrakeresztes egy részét.
Az akkori áradás nyomai még ma is láthatóak
a patak mentén, nagyon vadregényessé téve e
kies tájat. Mátraszentistvánba beérve utunk
Magyarország jelenleg legnagyobb sípályája
mellett halad el.

Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska, csú-
szásmentes lábbeli (túrabakancs, edzõcipõ,
trailcipõ), valamint idõjárásnak megfelelõ
öltözet.

Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz magának!). 
Részvételi díj: 3.000 Ft/ fõ
Jelentkezés és a befizetés határideje:
2008. május 31.
Jelentkezés, és felvilágosítás a túráról: 
Kondor Bertalannál
a 06-20-3985950 telefonszámon. 

Pályázatot nyertünk (KRSZ Hírek)

tatnia az intézmény életét és az ott folyó
szakmai oktatást. Lehetõleg úgy, hogy ha
valaki elolvassa a lapot, kedve támadjon oda
jelentkezni. A jutalmazás sem volt csekély:
500.000 Ft, amit a nyertes az újság fejlesztésére
fordíthat. Úgy gondoltuk, mit veszthetünk
rajta, ezért jelentkeztünk

A januári Mentorban már olvashattak diák-
jaink az iskolánkban folyó szakmákról, és persze
az éppen aktuális társasági és kulturális témák-
ról. A lap kiadása után elkészítettük a pályázat-
hoz szükséges dokumentációt, és vártunk.

Márciusban kaptuk a hírt, hogy az általunk
beküldött pályázat elnyerte a bizottság

tetszését, ezért az Oktatásért Közalapítvány
500.000 Ft-tal támogatja a Nagykállói Kállay
Rudolf Szakiskola iskolaújságát. Cserébe
annyit kérnek, hogy a Mentor tûntesse fel az
alapítvány logóját a hasábjain, valamint hozzuk
nyilvánosságra, hogy pályázatot nyertünk.
Emellett az újság foglalkozzon az itt folyó
szakmai oktatással, és informálja olvasóit.
Ezeknek a kéréseknek szívesen eleget teszünk.

Remélem, diákjaink örülnek a pályázat sike-
rének. Azon leszünk, hogy az eddigi színvo-
nalat tartva, folyamatosan tájékoztassunk
olvasóinkat minden fontos eseményrõl. A
diákok pedig eddigi lelkesedésüket megõrizve,
forgatják majd a Mentort.

Asztalos László,
a Kállay Rudolf Szakiskola végzõs diákja

Május elsõ éjszakáján idén is szerenáddal
lepte meg az ötös számú választókörzet
lakóit Horváth Károly alpolgármester úr,
amelyet Bogdán Zoltán és zenekara
szolgáltatott, Talán az itt élõk mindegyike
nevében elmondhatom, hogy örömmel
vettük a már hagyománnyá vált kedves
gesztust.

Köszönjük alpolgármester úrnak a
szívhez szóló, kellemes dallamokat, és kö-
szönjük a körzet fejlesztéséért, az itt élõkért
tett odaadó munkáját. A jövõben is erõt,
kitartást kívánunk eredményes munkájához.

Diósi Mihályné (Marika)

A Rendõrség ingyenesen hívható
segélyhívó száma:

107 és 112.

Munkanapokon:
 8-16 óra között a 42/263-156

telefonon.

Májusi szerenád

Bûn- és Balesetmegelõzõ
Nemzetõrség

Nagykálló, Korányi F. út 37.
Ügyfélfogadás: Hétfõ-Szerda-

Péntek: 16,00 és 18,00 óra
között

Mozgalmasan indult a
Kállai Kettõs Néptánc-
együttes számára ez a
hónap is. Május elsején a
Harangodi Majálison
mutatták be az új ko-
reográfiájukat.

Pünkösd napján a Hor-
tobágy kapujában, Nagy-
ivánon népszerûsítették
városunk hagyományait,
vitték hírét Nagykállónak
nagysikerrel.

Kállai Kettõs hírek

A nagykállói Szabadidõsport és Ter-
mészetbarát Egyesület (SZATE) kirán-
dulást és nyílttúrát szervez  2008. június
7-ére (szombatra) a Mátrába.
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OKTATÁS, KULTÚRA

Mogyorósi László

Mogyorósi Lászlóval Bornemisza Andrea
beszélgetett.

–Több irodalmi folyóiratban rend-
szeresen publikál, és jelenleg a harmadik
kötete megjelentetésén gondolkodik.
Irodalmi körökben sokkal nagyobb a
„népszerûsége” mint szûkebb környe-
zetében, ön hogyan látja ezt?

–Szakmai körökben jobban ismernek, mert
rendszeresen publikálok irodalmi folyóira-
tokban, és ott van a két könyvem is. Eddig
16 folyóirat 60 alkalommal közölte az írá-
saimat, többek közt az Alföld, Bárka, Hitel,
Kortárs, Új Forrás, Parnasszus, Kalligram,
Mûhely, Magyar Napló, Irodalmi Jelen címû
kiadványok.

–Mennyire népszerû ma költõnek
lenni?

– Voltak idõszakok – ide sorolhatjuk az
elmúlt rendszert is –, amikor sokkal nagyobb
presztízse volt. Ma a különbözõ más mûfajok,
akár az irodalmon belül is például: a regény,
háttérbe szorítja a verset, a filmrõl, a médiáról
nem is beszélve.

– A gyorsabb, a könnyebb kikap-
csolódást, szórakozást adó mûfajok
szorítják háttérbe?

– Részben igen. De igazából a kortárs
költészet iránt mindig is inkább csak egy szûk
réteg érdeklõdött. Itt nem nagyon vannak a
szó szoros értelmében vett népszerû mûvek.

–Ön egyébként hogy érzi magát Nagy-
kállóban?

– Ha az irodalmat nézzük, akkor ez a
település nagyon távol van a centrumtól, ne-
hezebb érvényesülni. Szerencsére a folyó-

I r o d a lm iI r o d a lm iI r o d a lm iI r o d a lm iI r o d a lm i
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Õskövület már kézfogásod,
napok, évmilliós kõzetek,
rakódtak rá, de rátalálok,
ha éltetõ ásványt keresek,

és leások magamba mélyen,
rágyújtottál egy nótára,
rágyújtottál, ahol a vérem
gyúlékony anyagát pumpálja

valami ódon szerkezet, te
a dal szárnyára vehetnél, a
szavak infúziós csövekbe
tolulnak, karomon a véna

lila folt, várja érkezésed,
mint esõ hullsz a meszes vázba,
hús-emléked csupán edény, egy
szövegtest eleven tartálya.

Szövegtest

Költészetrõl, közízlésrõl, közmegbecsülésrõl
Beszélgetés Mogyorósi László nagykállói költõvel

A költészet napja alkalmából Nagykállóban Antall István, a Magyar Rádió
Irodalmi Szerkesztõségének munkatársa beszélgetett irodalomról, írókról,
költõkrõl Mogyorósi Lászlóval, akinek elsõ kötete  Ugyanaz a szépség  címmel
2005-ben jelent meg, a második – Ingajárat a valóságba – pedig a következõ
év végén.

 Mint mondja, személyiségére, világlátására Franz Kafka mûvei hatottak,
de verseibe sok más hatást is beleolvaszt. Nagyon fontosnak tartja azonban,
hogy az (író)embernek legyen egyéni hangja.

iratok jó részét nagyobb vidéki városok tartják
fenn, ezen a területen egyfajta decentralizáltság
érvényesül, ezért viszonylag „könnyebb” ben-
nük publikálni.

– Mindezek ellenére Nagykállóban
marad?

– Itt kaptam állást. Napközis nevelõként
dolgozom az általános iskolában – mivel
pedagógus végzettségem van, – ez most ide
köt.

– Hosszú távon így tervezi az életét,
hogy tanít, és mellette publikál?

– Fõállású költõnek szerintem azért sem jó
lenni, mert – paradox módon – elveszítheti
az ember a szellemi függetlenségét. Az biztos,
hogy a napközis nevelõi sem egy nyugdíjas
állás. Jelenleg dolgozom, írok, és levelezõn
végzem a Miskolci Egyetemen a magyar szakot,
tehát bizonyára ebbe az irányba megyek to-
vább, vagyis hogy a tanári állás mellet fogok
írni a jövõben is.

– Egyébként meg lehet élni abból, hogy
valaki fõállású költõ?

– Önmagában semmiképpen (kivétel talán
néhány élõ klasszikus)! Esetleg egy ideig:
díjakból, ösztöndíjakból; mert hiába jelennek
meg havonta verseim, azokért nagyon csekély
honoráriumot fizetnek. A legtöbb költõnek
– hozzám hasonlóan – van valamilyen polgári
foglalkozása, esetleg folyóiratnál, kiadónál
dolgozik szerkesztõként, lektorként.

– A Költészet Napja után nem sokkal
beszélgetünk, Ön hogyan látja: mi, hét-
köznapi emberek olvasunk-e eleget, he-
lyesebben,mennyit olvasunk (szép)iro-
dalmat?

– A könyv, a könyvkiadás, még mindig egy
nagy üzlet, tehát ezek szerint van egy réteg,
amelyik sokat olvas. Gyermekkönyvekbõl
például nagyon sok fogy, ez mindenképpen
jó, mert gyermekkorban kell olvasó emberré
válni. A felnõttek sokszor ponyvát olvasnak,
jobb esetben a klasszikusokat, élõ klassziku-
sokat, egy-egy megfilmesített, vagy sokat
reklámozott kortárs regényt.

Egyébként a munka és a tanulás mellett én
magam sem olvasok annyit, mint amennyit
szeretnék.

Nyilván lehetne sokkal többet olvasni, de a
televízió és egyéb médiumok elvonják az
embereket ettõl a tevékenységtõl. Pedig ezeket
nem lehet összehasonlítani az irodalommal,
illetve nem jelenthetnek egymásnak konku-
renciát, mert a szavakkal körülírt valóság egy
egészen másfajta élményt ad, mint a direkt
képi. Egy regény, egy vers egészen másfajta
hatást kelt, persze fül és szem kell ahhoz, hogy
az ember a leírt szót értelmezni tudja, hogy
az esztétikai élményt nyújtson számára. Az
olvasást, az irodalmi mû dekódolását is meg
kell tanulni.

– Mi a véleménye a sikerrõl?
– Szerintem a sikernek nem kell túl nagy

jelentõséget tulajdonítani. Sem a meglétének,
sem a hiányának. A siker lehet egy jó dolog,
mert egy pozitív visszajelzés, sikerélményt ad,
de lehet csalóka is. Például: mikor elutasították
egy-egy versemet, akkor azt éreztem, hogy még
jobbat kell írnom. Ez volt az, ami elõbbre
mozdított, és sokszor a negatív kritika, ha
fájó is, elõbbre visz, mint a pozitív. De azt
gondolom, mindkettõre szükség van.

Nagykállóban az Anyák napi ünnep-
ségen versekkel, énekkel, virággal és
õszinte gyermeki szeretettel köszöntöttek
május elsõ vasárnapján a kiskállói görög
katolikus templomban minden édes-
anyát, nagymamát, hölgy egyháztagot,
rokont és ismerõst. Az ünnepséget idén
is a Nagycsaládosok Családi Kör vezetõ-
je, Csonkáni Kerezsi Katalin szervezte.

Anyák napján

A nézõk intelligens érzékszervi sokkot
kaptak a Színházban a drámatagozatos diákok
Keserû ének címû táncelõadásának láttán. A
történetben egy szerelmespár kapja a központi
szerepet. Aztán egy szerelmi háromszög alakul
ki, amelyben az egyik férfi gyõz, vetélytársa
pedig meghal. Transzcendens szerelem ez. Az
egész történetet pedig csodálatossá tesz egy
misztikus közeg: szobrokkal, jó és rossz
szellemekkel. S amitõl igazán expresszív lesz a
darab, az maga a zene és a tánc.

– Nem tekintjük egyébként „varázsszernek”
ezeket az interaktív táblákat, de manapság az
interneten már olyan nagy mennyiségû
elektronikus tudásbázis van, - szaktantárgyakra
lebontva, - ami nagyban segíti a pedagógusok
és a diákok munkáját– teszi hozzá az intéz-
mény igazgatója.

A pályázaton nyert támogatás ezen kívül ún.
WIFI hálózat kiépítését is tartalmazza, amivel
vezeték nélküli internet kapcsolat létesítésére
lesz mód Nagykállóban, illetve a gimnázium
egy sajátos nevelési igényû tanulója számára
hordozható számítógépet, speciális billentyû-
zettel is sikerül beszerezni. A pályázat azonban
nem csak eszközöket, tantermi csomagokat
tartalmaz, hanem az általános iskola és gim-
názium pedagógusainak az eszközök használa-
tához szükségek képesítés megszerzésének
költségét is.

Dr. Elek Tamás hozzátette: „meggyõzõ-
désem, hogy a korábbi fejlesztéseknek is kö-
szönhetõen mind a Budai, mind a Korányi
tagintézményben nõtt a jelentkezõk száma,
tehát minden infrastrukturális beruházás jó-
tékony hatással van az intézmények beisko-
lázására, s ha a mostani eszközfejlesztés híre is
eljut a kistérségben élõ diáksághoz, szülõkhöz,
az tovább erõsíti az egyébként is meghatározó
szerepünket a térségben.”

A drámatagozatos diákjaink sikere

A Keserû ének címû darabbal, a De-
marcsek Zsuzsa rendezõ-koreográfus ve-
zette együttes a regionális, területi selejtezõbõl
jutott tovább. Bár a nagykállói diákok elõ-
adását ezüst díjjal jutalmazták, s eredetileg úgy
volt, hogy az arany minõsítést kapott pro-
dukció kerülhet a döntõbe, a zsûri mégis
olyan izgalmasnak, érdekesnek találta a
bemutatót, hogy meghívták õket a dombóvári
döntõbe.

150 produkcióval mutatkoztak be a mûvészeti
iskolák és a drámatagozatos gimnáziumok
diákjai. A seregszemlén összesen 21 csoport
jutott a döntõbe, 11 nem mûvészeti, 10 pedig
mûvészeti kategóriában, úgyhogy már bejutni
is nagy teljesítmény volt.

– Bizonyára nem volt könnyû dolga a zsû-
rinek. Mi, nagykállóiak voltunk a kakukktojás,
itt a regionális selejtezõn és a dombóvári dön-
tõn is, mert nem volt hasonló mozgásvilágú
elõadás a fesztiválon, de nagyon tetszett a
zsûrinek és a közönségnek is a bemutatónk, s
bizonyára ezért kaptuk meg a különdíjat –
mondja Demarcsek Zsuzsa, a Keserû ének
címû elõadás rendezõ-koreográfusa. – Sokan
meglepõdtek azon, hogy mit tudnak ezek a
gyerekek. Nagyon sok jó kritikát kaptunk az
elõadás után, de amire igazán büszke vagyok,
hogy Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond
Színház igazgatója is megdicsérte a csapatot.
Véleménye szerint felnõtt táncszínház is
megirigyelhette volna a produkciónkat.

Demarcsek Zsuzsa hozzátette: van létjogo-
sultsága az együttesnek, annak ellenére, hogy
nem tartoznak a „profik” közé, mert szerinte:
„ha csak a profi világ létezne, akkor sokkal
szegényebb lenne a világ”.

– Azt gondolom, hogy azok a gyerekek,
akik ide jártak, járnak, egy olyan élménnyel
gazdagondnak, ami örök emlék lesz számukra.
Õk nem a mûvészetekhez viszonyulnak más-
hogyan, hanem az emberekhez, a világhoz, a
hétköznapokhoz. Egy másfajta, pozitív hoz-
záállással és egy sokkal többet adni tudó emberi
magatartással.

Újabb nyertes
pályázat

(Folytatás az 1. oldalról)

A XIX. Országos Diák Színjátszó találkozón Dombóváron a Nagykállói Közép-
iskola drámatagozatos diákjainak Keserû ének címû táncelõadását a zsûri ezüst
minõsítéssel jutalmazta, de elhoztak egy különdíjat is a színpadi látványáért.

A regionális versenyeken egyébként közel

Mogyorósi Lászó és Antall István

 A gyõztes táncelõadás egyik látványos jelenete



Bár, külsõleg szépek, szem-
revalók azok a tömések, me-
lyek a fog színével harmoni-
zálnak, de vannak hátrányos
tulajdonságaik is. A legfonto-
sabb ezek közül, hogy a tömés
zsugorodik. A tömõanyag és
a fog között rés (mikrore-
pedés) keletkezik. A tömés
elkészítése után jelentkezhet
érzékenység hidegre-melegre,
melynek rövid idõn belül el
kell múlni (1-2 hét). Ennek
az érzékenységnek azaz oka,

Vannak, élnek emberek
ebben a városban, akik
törik a fejüket, törik ma-
gukat, hogy a város terei,
utcái szebbek legyenek. És
vannak szép számmal olya-
nok is, egyszerû, hétköz-
napi emberek, akiknek
nincs városi méretû meg-
bízatása, de a saját házuk
elõtt naponta felszedik a
szemetet, ásnak, gereblyéz-
nek, virágot ültetnek. Ki-
nek? Szerintem nem csak
maguknak. Mindenkinek,
aki arra jár. Hátha valakinek
icipicit javítja a közérzetét.

Ugyanakkor élnek ebben
a városban emberek, akik
nem törik a fejüket; gondol-
kodás nélkül dobálják el a
taknyos zsebkendõt, a csip-
szes zacskót, a kiürített fla-
kont, sörös dobozt, ciga-
rettásdobozt, csikket. Csak
a szemétgyûjtõt kerülik el.
Erre sajnos számtalan példát
láthatunk.

Langaléta fiú jön a szem-
közti járdán, maradék
uzsonnája utolsó falatját
gyûri be éppen. A szalvétát
berakja a zacskóba, aztán az
egészet egy ügyes mozdu-
lattal beejti a szomszéd idõs
néni kerítésének rácsán a
kiskertbe. Két házzal odább
a postaládából kilógó rek-
lámújságot kikapja, misz-
likbe aprítja, s gyönyörköd-
ve nézi, hogy a légáramlat
felkapja, és szétszórja az ap-
ró fecniket az út szélén.

Amikor néhány nap múl-
va édesanyjával jön szembe
velem, nem állom meg,
hogy meg ne szólítsam: „Én
mindig egy szorgalmas, so-
kat jelentkezõ fiúra emlé-
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keztem Veled kapcsolatban.
Elszomorít, hogy tegnap elõtt
szemetelni láttalak.” Az anyuka
azonnal átmegy anyaorosz-
lánba! Hogy gondolom én
ezt, az Õ gyereke nem…
Mondom: a szemközti ablak-
ból láttam. A fiú elpirul: Bo-
csánat tanár néni, többet nem
csinálok ilyet! – rebegi. Azt
hiszem, komolyan gondolta.

Az anya viszont a lehetõ
legrosszabb pedagógiai meg-
oldást választotta. Védeni
akarta a védhetetlent. Talán el-
gondolkodhatott volna azon,
nem Õ mulasztott-e valami-
kor?

Aranyos eset: A tanító néni
legjobb tudása szerint szok-
tatja az elsõ osztályt arra, hogy
a szemetelés tilos. Aztán az
iskolakapuban átveszi az egyik
gyereket a nagymama, fagy-
laltot vesz mindkettõjüknek,
s útközben arról beszél unoká-
jának, hogy Isten mindent lát.
Közben elfogy a fagyi, a nagy-
mama óvatosan körülnéz, lát-
ja-e valaki, s eldobja a kiürült
fagylalttölcsért.

– De Mama! Isten azt is lát-
ja, hogy szemeteltél! – teszi
szóvá az  õszinte gyerek. A
Mama rövidet hallgat, majd
kivágja magát:

– Akkor éppen pislogott!
A legrosszabb, amikor el-

hisszük, hogy ha nem látta
senki, nem is tettünk hely-
telent, ügyesek vagyunk!!

A parkolóban egy autós
két nyitott ajtó fedezékében
rendszeresen a betonra üríti
a kocsi megtelt hamutartójá-
nak csikktömegét. „Ügyes”

Egy asszony a Sport utcán
évek óta lelegeli a környék vi-
rágait: benyúl a kerítéseken.
Ha teheti, invitálás nélkül bel-
jebb kerül a kapun, és a

„Ügyeskedõk”

Bosszantó...
Esztétikus tömések hátrányos tulajdonságai

hogy a fog belsejét kitöltõ
idegen anyag nem szigetel
kellõképpen, a külsõ ingerek
(hideg-meleg) könnyebben
izgatják a fogszövetben lévõ
idegvégzõdéseket.

Bizonyos típusú esztétikus
tömések alatt a fog akár el is
halhat. Ráharapási érzékeny-
ség is elõfordulhat a tömés
elkészítése után. Ilyenkor a
tömés magas. A fogak korai
érintkezése illetve túlterhelése
következtében jelentkeznek a

panaszok. Ezt a fogorvos
tudja korrigálni.

Az esztétikus tömés idõvel
elszínezõdhet. Kávé, tea, kóla,
valamint egyéb ételszínezékek
hatására idõvel mind a fog,
mind a tömés elsárgulhat,
bebarnulhat az anyag minõ-
ségétõl függõen.

Kérje a legjobb minõségû
anyagot orvosától!

Dr. Dankócsik Enikõ
  fogorvos

Büszkén mondhatják a
Kiskállóban élõk, hogy a
város legszebb játszótere
ebben a városrészben ta-
lálható.

Ide nemcsak a gyerekek,
hanem a szülõk is szívesen el-
kísérik csemetéiket, ahol nem

Vigyázzunk rá!

kiskert virágait is megszedi.
„Ügyes”!

Pillanatkép a határban: 8-
10 asszony, férfi megpihent
munka közben. Ettek, ittak.
Amikor felültek a pótkocsi-
ra folytatni a munkát, tejes
és sima nylonzacskók, üdí-
tõs flakonok, szalvéták ma-
radtak utánuk, amiket a kö-
vetkezõ körnél bele is tapo-
sott a traktor a termõföld-
be. A mûanyag évekig sem
bomlik el. „Ügyesek!”

Amit az egyik ember talán
hónapokig, évekig gondo-
zott, azt a másik percek alatt
tönkreteszi. Teheti? Pedig
valakinek látnia kell! És aki
látja, annak szólnia kell! Rá-
szólni a szemetelõre: Vedd
fel!

Az egyik ember észleli a
problémát, helyrehozni
igyekszik, amit a másik ü-
gyes inkognitóba bújva
tönkretett. A gondatlan pe-
dig észre sem veszi, fel sem
tûnik neki, hogy az eldo-
bott szemete mára már
nincs ott. Mutassuk meg
neki! Valaki lehajolt érte!
Valaki, akit erre nem szó-
lított fel senki, akinek ezért
nem fizet senki, aki mond-
hatná: „miért én szedjem fel,
nem én dobtam el!” És még-
is. Összeszedi a mások által
elszórt szemetet, mert tiszta
környezetben érzi jól ma-
gát. Így érzi emberhez
méltónak.

Szóljunk rá a rendetlen,
szemetelõ felnõttre, gyerek-
re! Ne legyünk cinkosok!
Mert valaki mindig  látja!
Ha más nem, ahogyan a
kisgyerek mondta: „…a jó
Isten” .

Igaz, hogy az néha pislog.
   Harsányi Gézáné

Máriapócsi zarándoklat
A zarándoklatot idén is a

Római Katolikus Egyház-
község szervezte. Ezt a szép
hagyományt 2006-ban élesz-
tettük újra, s azóta egyre töb-
ben csatlakoznak hozzánk.

2008. április 19-én reggel 7
órakor harangzúgás köze-
pette, Vitai László apát ál-
dásával keltünk útra gyalogo-
san, 54-en. A zarándok cso-
portot a keresztvivõ gyerekek
vezeték. A településeken, ahol
elvonultunk voltak, akik biz-
tató mosollyal néztek utá-
nunk, voltak, akik együtt éne-
keltek velünk, s voltak férfiak,
akik levették a kalapjukat.

Amikor megérkeztünk Má-
riapócsra, azok, akik busszal
és kocsival érkeztek ott csat-
lakoztak hozzánk, így közel
százan voltunk. Az egyik test-

dultunk, ki-ki busszal és ko-
csikkal.

A zarándoklás az emberiség
õsi tapasztalata. A vallásos em-
berek fáradságos menetelése a
szenthelyek felé, hogy ott lé-
lekben találkozzanak Istennel.

Hekmanné  Balogh
Erzsébet

Karitász csoportvezetõ

vérünk kezdetek óta magára
vállalta, hogy elkészítteti a
virágokat a Szûzanyának, s így
vonultunk be a máriapócsi
kegytemplomba, ahol Vitai
László apát megtartotta a
szentmisét. Az anyákról és a
családokról, az összetartásról,
a megbocsátásról, a szeretetrõl
beszélt. A mise után hazain-

veri lábukat a fel-
magzott gaz, vannak
padok, amiket nem
törtek össze, az el-
gereblyézett, üveg-
szilánkoktól és egyéb
oda nem való tár-
gyaktól gondosan
megtisztított homo-

kozóban pedig a legszebb
várak, alagutak épülhetnek.

A tér gondozója, a körzet
önkormányzati képviselõje és
néhány lelkes kiskállói segítõje.
Hogy a rendezett tér meg is
maradjon, azért, nem csak
néhány embernek kell (kel-

lene) tenni, hanem mind-
nyájuknak. Nem kéne például
a homokban „csakazértis”
széttörni a sörösüveget, be-
borítani a csikkel – arravaló
a szemetes, – összetörni a
sövényt, széttépni a focikapu
hálóját, kitépni a kicsik
hintáját, vagy széttörni a na-
gyobbakét.

Ha már nem tettük érte,
legalább ellene se tegyünk, ha-
nem közösen óvjuk, mert szép,
ha rendezett a környék és jó
itt játszani, ha használhatóak
a játékok.

Vigyázzunk rá!

A hátrányos helyzetû mun-
kanélküli emberek, köztük
romák, foglalkoztatási helyze-
tének javítására komplex
munkaerõ-piaci programot
szervezett a Nagykállói Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat. A program címe: Lép
elõre egyet – második prog-
ram, amelyet az Oktatási, Kul-
turális, valamint a Foglalkoz-
tatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium támogat.

A program elsõdleges célja:
az alapfokú iskolai végzett-
séggel nem rendelkezõ romák
képzése, illetve a tartós munka-
nélküliek, halmozottan hátrá-
nyos helyzetû emberek mun-
kához juttatása képzéssel, szak-
képzéssel, ami két részbõl áll:
egyrészt az általános iskola
befejezése, és ezzel párhuza-
mosan a pályaorientációs te-
vékenység, vagyis a szakkép-
zésbe történõ belépés elõ-
készítése. Másrészt az alapfokú
végzettséggel rendelkezõ ro-
mák, valamint pályakezdõ
fiatalok szakképzése.

– Az oktatás április elején
kezdõdött az általános isko-
lában, ahol négy osztály: két
általános iskolai (7-8.) és két
szakképzõ – takarító szakmát
oktató – osztályban, összesen
120 ember kezdte, jobban

Lép elõre egyet!
mondva folytatja tanulmá-
nyait – tájékoztatott Bogdán
Zoltán, a Nagykállói Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
elnöke. – A halmozottan
hátrányos helyzetû emberek
köztudott, hogy tartósan ki-
szorultak a munkaerõpiacról.
S mivel általános és szakkép-
zettség nélkül nem könnyû

ezért a Kisebbségi Önkor-
mányzat azzal ösztönözte a
részvételt, hogy a minimál-
bérnek megfelelõ juttatást
nyújt a programban részt
vevõk számára.

– Ez a juttatás egyfajta biz-
tonságot jelent az embereknek,
illetve a programban maradá-
sukat is segíti, ösztönzi,
ugyanis, csak azok kapják meg
a pénzt, akik az oktatáson
minimum 150 órában részt
vettek – tette hozzá  az elnök.

Az elmondta még, hogy a
minisztériumok támogatásán,
a roma szervezetek együttmû-
ködésén túl nagy segítséget
kaptak nagykállói  képviselõ-
testületétõl a program meg-
szervezéséhez és lebonyolításá-
hoz, az ehhez nyújtott támo-
gatásukat – a hátrányos hely-
zetû, elsõsorban roma embe-
rek nevében – ezúton is meg-
köszöni a kisebbségi önkor-
mányzat.

munkát találni, ezért vállaltuk
fel, hogy megpróbáljuk ki-
mozdítani az embereket eb-
bõl az állapotukból, aminek
elsõ lépése egy minimális
képesítés megszerzése.

A most beindított tanfo-
lyamokon az általános iskola
befejezésére 600 órás, míg a
szakképesítés megszerzésére
érdekében 300 órás tanfo-
lyamon vesznek részt a hátrá-
nyos helyzetû, munkanélküli
emberek áprilistól 7-tõl szep-
tember 30-ig. Mivel a képzé-
sben részt vevõk többségének
nincs semmilyen jövedelme,

A Nagykálló Város
Önkormányzat Cigány

Kisebbségi Önkormányzata
 hátrányos helyzetû és roma

gyermekek számára

(Bartháné
Vágó Ágnes Nagykálló)

Kis-Erdélyi körút
Nagyvárad – Arad

– Temesvár – Déva
– Vajdahunyad –

Nagyenyed – Torockó
– Kolozsvár körutazás
 2008. július 10-13.

(4 nap)

 Információ és jelentkezés:
 06-20-5186954

Busszal, félpanziós ellátással.  

GYERMEKNAPOT
szervez

2008. május 25-én
10 órától

a nagykállói
labdarúgópályán

Újra iskolapadban



Ismét remekeltek a  karatésok!

A színvonalas versenyen 12
egyesület 150 versenyzõje mé-
rette meg magát, köztük a kál-
lói csapat 14 versenyzõvel.
Összesítésben a verseny 2. leg-
eredményesebb egyesülete
lettünk, 17 arany 9 ezüst és 8
bronzérem megszerzésével. A
legeredményesebb fiúverseny-
zõnek járó serleget is a nagy-
kállói karatés, Páll Miklós
vehette át, aki egymaga 4
aranyérmet szerzett.

Ezután a megmérettetés
után sem pihennek karatésa-
ink, keményen készülnek az
õsszel Keszthelyen megrende-
zésre kerülõ országos bajnok-
ságra, valamint a novemberi
franciaországi világbajnok-
ságra.

Több  versenyzõnknek is jó
esélye van arra, hogy a válo-
gatott keret tagjaként  hazán-
kat képviselje Franciaor-
szágba.

– 2008. június 22.
(vasárnap) 14.00 óra,
– 2008. augusztus 17.
(vasárnap) 14.00 óra,
– 2008. szeptember 21
(vasárnap) 14.00 óra,
– 2008. október 26.
(vasárnap) 14.00 óra.
Az íjászatok helye: a sport-

lõtér, amely a Nagykálló,
Budai N. A. út, temetõ felõli
végén található.

Kedves íjászok, íjászgatók!

A nagykállói Kara-
tésok május 3.-án
Dombóváron, a Tra-
dicionális Shotokan
Karate Szövetség
(TSKSZ) által meg-
rendezésre kerülõ
regionális bajnok-
ságon vettek részt.

Eredményeink:
KATA
1. hely: Mulik Bianka, Dudás Krisztina, Kovács Balázs,
Páll Miklós, Ferencz Sándor
2. hely: Szilágyi Vivien, Jaksi Zsolt, Tisza Dávid, Nácán
Gergõ
3. hely: Gyallai Éva, Gyõri Dániel
KUMITE
1. hely: Dudás Krisztina, Páll Miklós, Nácán Gergõ
2. hely: Gyallai Éva, Gyõri Árpád
3. hely: Szilágyi Vivien, Jaksi Zsolt, Gyõri Dániel, Tisza
Dávid, Kovács Balázs, Ferencz Sándor
CSAPAT KATA
1. hely: Mulik Bianka, Szilágyi Vivien, Tisza Dávid, Páll
Miklós, Ferencz Sándor, Nácán Gergõ
2. hely: Vályogos Zoltán, Gyõri Dániel, Gyõri Árpád
CSAPAT KUMITE
1. hely: Páll Miklós, Ferencz Sándor, Nácán Gergõ

Gratulálunk a sikeres sze-
repléshez és köszönetet mond-
unk edzõinknek: Ferencz

Tibornak és Tímár Zoltán-
nak, akik nélkül ez nem való-
sulhatott volna meg.
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A Nagykállói Dragon SE
két versenyzõje is kiválóan sze-
repelt a Pécsen megrendezett
Felnõtt és Junior Full contact
I. osztályú Országos Bajnok-
ságon. Balogh Zoltán Ju-
nior Full contactban indult,
és elsõ versenyén nagy megle-

Király volt a király!

Bogdán Zoltán mester (középen) Király Jánossal
és Balogh Zoltánnal

petésre 3. lett. A Magyar
Kick-Box Szakszövetségnél
nagyon nehéz érmet szerezni.
Megyénkbõl  eddig kizárólag
a nagykállói klub verseny-
zõjének sikerült.

Ezután Király János kö-
vetkezett, aki minden meccsét

Az esõs idõ miatt el-
maradt íjászatot (csak mér-
sékelten vagyunk vízállóak és
a felszerelést is óvjuk az
elázástól) általában a kö-
vetkezõ héten bepótoljuk.

Akinek van, az a felsze-
relését, akinek nincs, az a jó
kedvét hozza magával!

Nagykállói
Lövészklub

A Nagykállói Lövész-klub szer-
vezésében 2008. évben a következõ
idõpontokban lesznek íjászatok
(délelõtt 10 órától ,,puskaporos”
lövészetek vannak):

fölényesen nyerte (a zsûri
egyhangú pontozásával), és 12
év után edzõje, ifj. Bogdán
Zoltán I. danos mester segít-
ségével sikerült a bajnoki cím
megszerzése is. Magyarorszá-
gon jelenleg a 60 kg-os súly-
csoportban Király vezeti a
Full contact ranglistán.

A Nagykállói Dragon SE
vezetõje, ifj. Bogdán Zoltán
mester minden érdeklõdõt
vár az Activ Zona termében,
akit érdekel a Kick-Box, a
Thai-Boksz és az ökölvívás
versenyszerûen, vagy csak
hobby szinten.

Edzések: minden kedden
és csütörtökön 18 órától

B. Z.

Néhány évvel ezelõtt, 2003-
ban egy helyi vállalkozó, Vass
Miklós kezdeményezésére, és
egy nyíregyházi edzõ irányí-
tásával óvodások és kisisko-
lások számára foci egyesület
alakult Nagykállóban, MON-
BEBE néven. Az elmúlt év
szeptemberében átalakult az
együttes és Nagykállói Arany-
lábak Foci Egyesület néven
mûködik tovább. A csapatot
az 1997. és 2002. között szü-
letett korosztály tagjai al-
kotják.

A sportegyesületnek megala-
kulása óta az a célja, hogy mi-
nél több gyereket ösztönöz-
zön sportolásra –mondja
István Ferenc, a csapat ed-
zõje. – Emellett tömegsport
jellege is van, mert nem min-

den gyerekekbõl lesz fut-
ballista, sõt, elõfordul, hogy
egyikkõjükbõl sem. De azt
szeretnénk elérni, hogy minél
több kisgyermeket bevonjuk,
minél többeket megmozgas-
sunk, mert nagy szükségük
van rá.

Az egyesület tagjai elsõ-
sorban meghívásos tornákon

vesznek részt a megyében,
illetve azon túl, ahonnan
mindig szép eredményekkel
térnek haza.

– Tavaly például részt vet-
tünk a Nemzetközi Jonatán
Kupán, illetve a Bozsik prog-
ramban, tehát ahol leejtenek
egy labdát, mi mindenhol ott
vagyunk. A kis sportolókat

minden edzésre, mérkõzésre
a lelkes szülõk is elkísérik, akik
a csapatszellemet nem csak
ezeken a helyeken, hanem a
közös kirándulások, nyaralá-
sok alkalmával is erõsítik –
teszi hozzá az edzõ, aki elárul-
ja, hogy ez a korosztály bizony
sokkal hálásabb az elért ered-
ményekért, a megszerzett sike-
rekért, mint az idõsebbek,
vagy a felnõttek.

Az egyesületet szülõi hozzá-
járulásból, illetve az önkor-
mányzattól kapott támogatás-
ból tartják fenn, de nagy se-
gítségükre van az általános
iskola is.

Év elején ugyanis meg-ke-
resték az  általános iskola igaz-
gatónõjét, Birta Ferenc-
nét, aki szintén támogatásáról
biztosította õket. A közeljö-
võben ugyanis a csapat sze-
retne benevezni a Góliát
kupába – ami egy országos
tornát jelent, – azonban ön-
álló egyesületként nem jelent-
kezhetnek, hanem iskolai
egyesületként. Az igazgató-
nõtõl ígéretet kaptak, hogy
az intézmény támogatásával
benevezhetnek a versenyre.

,,Aranylábú” gyerekeink (Fotó: Borsy Béla)

Aranylábak
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M O Z A I K

Nagykállóban vasútállomáshoz közel 4 szoba+nappalis, fürdõ-
szobás+zuhanyzós, gázkonvektoros, hõszigetelt, kertes ház garázzsal
sürgõsen ELADÓ. Telefon: 06-30/655-5385

Nagykálló, Ibolya utcán 136 nm-es, 12 éve épült, tetõteres, 4
szoba+nappali+étkezõ, nagykonyhás, 2 fürdõszobás családi ház
pincével, kétállásos, fûtött garázzsal, gáz és vegyes-fûtésrendszerrel,
melléképületekkel, parkosított kerttel és udvarral ELADÓ. Telefon:
06-70/379-4293

Nagykállóban a Petõfi úton, polgári típusú családi ház, parkosított
kerttel ELADÓ. 1100 nm-es telken 216 nm-es ház, gázfûtéses,
többgenerációs. ELADÓ. Telefon: 06-70/322-7974

Nagykertiszõlõben, közel 1000 négyszögöles vegyes gyümölcsös
kis házzal, 3 kúttal, 2 villanyórával ELADÓ. Telefon: 06-30/329-8581

Nagykálló központjában 1100 nm-es telken összközmû-vesített,
polgári típusú családi ház ELADÓ. Telefon: 06-70/322-7974

Nagykállóban, 10 éves, 3 szobás, központi fûtésrendszerû családi
ház melléképületekkel, kis udvarral ELADÓ. Ár: 8,5 millió forint.

A P R Ó H I R D E T É S Hirdetésfelvétel:
E-mail: nkszolgaltatok@nagykallo.hu

Telafon: 42/263-141, 70/2431-324

Vagy nagykállói kisebb HÁZCSERE is érdekel 4 millió forintig.
Telefon: 06-20/595-7264

 Nagykállóban 2,5 szobás, összkomfortos családi ház
ALBÉRLETBE KIADÓ. Telefon: 06-30/535-5875

Német nyelvbõl általános iskolások KORREPETÁLÁSÁT,
érettségire, nyelvvizsgára való FELKÉSZÍTÉST VÁLLALOK.

Telefon: 06-30/535-5875

Két darabból álló tálalószekrény ELADÓ. Ár: 60.000 Ft. Telefon:
06-20/450-7140

Jó állapotban lévõ YAMAHA ARTISTIC JOG új gumikkal
ELADÓ. Telefon: 06-20/450-9087

Használt motorok és alkatrészek - MZ, ETZ, JAWA, SIMSON,
PANNÓNIA, DANUVIA, CSEPEL, BABETTA, SR2, NSU –
kaphatók. Telefon: 06-30/535-1735

Ügyvédi iroda nyílt Nagykállóban az Árpád u. 10 szám alatt.
Telefon: 06-42/262-605, 06-30/408-6089

Megbízható, középkorú nõ bejárónõi, illetve idõs embeeknél
takarítást, fürdetést, bevásárlást vállal. Telefon: 06-30/442-7235

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

A hirdetés szövege:..................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Név:........................................................................................
Cím: ......................................................................................

Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-éig szíves-
kedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal –Somogyi B. u. 5-7.
szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

Sarok ülõgarnitúra olcsón ELADÓ. Telefon: 06-42/264-601
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