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Az 1800-as évek második felében több tûzvész pusztított a városban, leégett a Vármegye-
háza, elhamvadt a Római Katolikus Templom tornya és a templom tetõszerkezete is.

Nagykálló 1876-ig Szabolcs Vármegye központja volt. A lakóházak zöme a településen is
könnyen gyulladó anyagokkal, szalmával, náddal volt fedve. Egy-egy ház meggyulladása gyakran
járt komoly tûzvészek kialakulásával, ezért egyre nagyobb szükség volt az emberek épségét és
javaikat védõ tûzoltó egyesület megalakítására.

Egy 1888-ban született Belügyi rendelet kötelezõvé tette, hogy Magyarország minden
településén kötelezõ tûzvédelmi eszközökrõl gondoskodni. Ennek hatására alakult városunkban
is az állampolgárok életét és értékeiket védõ Tûzoltó Egyesület 1893-ban.

(folytatás a 3. oldalon)

115 éves a Nagykállói Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Magyarország eddigi történetének összes lá-
zadását, felkelését, forradalmát és szabadság-
harcát – a parasztfelkeléseket nem számítva –
nemesek, fõurak, fejedelmek, hadvezérek, poli-
tikusok, pártok (esetleg értelmiségiek) robban-
tották ki és irányították. Tömegbázisként
pedig mindig utólag az istenadta népet –
jobbágyokat, parasztokat, munkásokat – állí-
tották maguk mellé, különbözõ jogok mega-
dásának, és az adóterhek csökkentésének vagy
eltörlésének megígérésével. A felkelések vezetõ-
iben, vagy azok egy részében mindig készség
mutatkozott arra, hogy az ellenséggel meg-
egyezzenek: ez egyes esetekben reális kompro-
misszum, más esetekben megalkuvás, az elvek
feladása, sõt árulás volt, vagy éppen kiegyezés
az ellenséggel. Ezekbõl a megegyezésekbõl a
nép minden esetben kimaradt, és maradt a
szolgaság. De a felkelések vezetõinek egy része,
a megegyezésért cserébe a hatalomban marad-
hatott. Mások hatalmas anyagi haszonnal vi-
déki birtokukra visszavonulva élhették csendes
és gondtalan hétköznapjaikat.

Mindebbõl azt a következtetést vonták le
más népek a magyar néppel kapcsolatban, hogy
mi magyarok készek vagyunk bárkivel elvte-
lenül megegyezni, csakhogy életben marad-
junk. Ennek a tévhitnek a megcáfolása volt az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc.
Ez az esemény ugyanis a NÉP ösztönös felke-
lése, lázadása volt a kommunista diktatúra ma-
gyarországi kiszolgálóinak megbüntetése érde-
kében, az ÁVH szadizmus szintjéig süllyedõ
kegyetlenkedéseivel szemben, valamint a Szov-
jetunió katonai megszállása ellen. 93 ezer négy-
zetkilométernyi, 10 millió fõnyi magyar társa-
dalom lázadt fel 22 millió négyzetkilo-
méternyi, 230 millió fõnyi barbárság – T-34-
es tankok, golyószórók, élelmiszer elkobzások,
internálótáborok, kivégzések – ellen.

Az események irányítása, kordában tartása
kicsúszott a politikusok, és a közben újjá-
szervezõdõ politikai pártok, valamint a külön-
bözõ értelmiségi csoportok kezébõl. Milyen
szerencse! A pesti srácok (a Corvin-köziek,
Széna tériek), Miskolc, Debrecen, Moson-
magyaróvár, de az egész vidéki Magyarország
lakossága nem azon kezdett el töprengeni, ho-
gyan egyezzenek meg a Szovjetunióval és ma-

gyarországi kiszolgálóikkal, és így a haza meg-
mentésére hivatkozva, az ország megmen-
tõiként tetszelegve, hogyan maradhatnának a
húsosfazék közelében. Programjuk egyszerû
volt: Szabadság vagy Halál! Nincs megalkuvás,
nincs árulás, nincs sunyi hallgatás, nincs egyez-
kedés, nincs tárgyalás az ellenséggel! Mindent
egy lapra tettek fel: Magyarország minden be-
vethetõ erejét mozgósítani akarták, az addig
felgyülemlett indulatok felszabadultak és puszta
kézzel, Molotov-koktéllal, puskatussal estek
neki a szovjet tankoknak és az ÁVH-s verõle-
gényeknek. Nem azon gondolkodtak, hogyan
lehetne az erõforrásokat megõrizni a jövõ szá-
mára. Mit értek volna az erõk megõrzésével,
ha továbbra is a megszállás, a szolgaság a sors-
uk, mint korábban mindig?!? Inkább meghal-
tak harc közben, mindent elveszítve! Így ÕK,
legalább ÕK tiszta lelkiismerettel állhatnak elõ,
és nézhetnek a jelen és a jövõ magyar társadal-
mának a szemébe, mondván büszkén és joggal:
„Igaz, hogy elbuktunk, de megalkuvás és árulás
nélkül, életünket, mindenünket feláldozva har-
coltunk saját hazánk függetlenségéért, és egy
emberségesebb, élhetõbb életért!” Ennek a
megteremtése akkor nem sikerült, de mindent
megtettek és feláldoztak a szabadságért, így ma-
radhatott tiszta a lelkiismeretük. Ezért lehetünk
56 hõseire büszkék, és kötelességünk a rájuk
való emlékezés, és ezért lehetnek ÕK vala-
mennyiünk példaképei, mert a soha meg nem
alkuvás szimbólumaivá magasodnak, magasz-
tosulnak.

És végül mire kellene figyelnünk, hogyan
kellene élnünk, mit kellene tennünk nekünk,
mai magyaroknak, azért, hogy az 56-os hõsök
emlékét ne mocskoljuk be? József Attila „A
Dunánál” címû versében ezt is világosan
megüzeni számunkra:

„…Én dolgozni akarok. Elegendõ
harc, hogy a múltat be kell vallani.
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendõ,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet õseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés –
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

Gulyás Zoltán
középiskolai tanár

Gondolatok 56-ról

Nagykálló Város Önkormányzata
és a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2008. október 23-án (csütörtökön) 16,00 órára
a Szabadság kertbe, az ’56-os emlékmûnél tartandó

Az ünnepi megemlékezésen beszédet mond:
Juhász Zoltán

Nagykálló Város polgármestere

Közremûködnek: a Nagykállói Középiskola Korányi Frigyes
Gimnázium  drámatagozatos növendékei

„Õrült lélek, vert hadak” címû elõadásukkal.

A mûsort összeállította: Olt Tamás,
a Móricz Zsigmond Színház színmûvésze.

MEGEMLÉKEZÉSRE

A Nagykállói Általános Iskola elmúlt
évben elfogadott pedagógiai programja
a környezeti nevelést tanóra keretében
tantárgyanként és nem hagyományos
tanórai keretekben is kiemelten kezeli.
Az itt megfogalmazott célok elsõsorban
Erdei Iskolában valósíthatók meg. Nagy-
kállóban egy pályázaton nyert támo-
gatásnak köszönhetõen ebben az évben
kezdhette meg mûködését.

„Az erdei iskola olyan többnapos, szorgalmi
idõben megvalósuló, a szervezõ intézmény
székhelyétõl különbözõ helyszínû, nevelési-ta-
nulásszervezési egység, melynek során a tanulás
folyamatát a tanulók aktív, együttmûködõ,
megismerõ tevékenységére építik. Az isme-
retszerzés folyamatában elsõsorban a tanulási
technikákra helyezi a hangsúlyt.”

2008. januárjában indult el az erdei iskola
programunk kidolgozása az iskola pedagó-
gusainak együttmûködésével. Célul tûztük ki,
hogy kidolgozott erdei iskola programunkat
a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóköz-
pontok Országos Szövetségének eljárásban
„minõsített erdei iskola” programmá fejleszt-
jük. A sikeres eljárást követõen a Nagykállói
Általános Iskola saját diákjai és más iskolák
számára is kínálhatja erdei iskola programjait.

Az „iskola” helyszíne a Nagykálló-Harangod
területe, amelynek kiválasztása nemcsak a város-
hoz való közelsége, jó megközelíthetõsége mi-
att vált értékessé, hanem azért mert természeti
adottságait célszerûen egészítik ki az elõadások,
foglalkozások megtartására alkalmas – a tájba
illõ megjelenéssel tervezett és kivitelezett – te-
reit tavasztól-õszig hasznosíthatjuk. Az erdõ,
a tó alkalmas az ismeretszerzésre, a környezet-

A Nagykállói Erdei Iskola
tudatos szemlélet megalapozására és a
szabadidõ tartalmas eltöltésére is. Az õszi-
tavaszi idõszak foglalkozásainak, elõadásainak
megtartására kiválóan alkalmas helyszínek a
tánccsûr, a nemezelõ és az étkezõ jellegzetes
faépületei. A kidolgozott szakmai program-
jaink hátterét a Harangod természeti adott-
ságai és épített infrastruktúrája biztosítja,
melyet egy 4 szobás, 32 fõs szállásadó épülettel
is ki kellett egészíteni.

A Nagykállói Erdei Iskola programja – a
tanulók életkori sajátosságainak és a Harangod
flórájának és faunájának figyelembe vételével
– ötnapos modulokon alapszik, melynek segít-
ségével célunk a környezettudatos magatartás
megalapozása. A foglalkozások tervezése, irá-
nyítása a tanítók, szaktanárok által történik.

A helyi szakemberek – biológus, muzeoló-
gus, energetikus, környezetvédelmi szakember,
juhász, lovász, nép- és táncmûvészek, hagyo-
mányõrzõk, kézmûvesek – szaktudását beépí-
tettük programjainkba, õk az erdei iskola szak-
mai segítõi. A Nagykállói Kiemelten Közhasz-
nú Nonprofit Kft. népi kismesterségeket ok-
tató szakembereinek közremûködésével való-
sítjuk meg a hagyományõrzõ tevékenységeket:
fafaragás, nemezelés, csuhé és szalmafonás, vá-
lyogvetés, kenyérlángos készítés, „Kállai kettõs”
- tánc és daltanulás.

A 2008/2009-es tanévben a nevelõtestület
döntésének megfelelõen az általános iskola 4.
évfolyamos diákjai „tanulhatnak” egy tanítási
héten át az erdei iskolában. A LOMBHULLÁS
programban az õsz folyamán 3 osztály, a
NYITNIKÉK programban a tavasz folyamán
2 osztály vesz részt.

Birta Ferencné
igazgató
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Mint ismeret: a gazdák, a feldolgozók
és a Földmûvelésügyi miniszter úr meg-
egyeztek az ipari alma áráról és állami
kiegészítésérõl.

A támogatás mértéke: hektáronként
átlagosan 10.000 kg, vagy azt meghaladó
mennyiségû ipari alma 2008. évi értékesítését
alapul véve 70.000 Ft/ha. Amennyiben az
értékesített mennyiség hektáronkénti átlaga
ennél kevesebb, a támogatás mértékét ará-
nyosan csökkenteni kell.

Támogatást vehet igénybe:

Aki legalább 0,3 hektár egybefüggõ területû
gyümölcsös mûvelési ágba tartozó külterületen
vagy legalább 0,3 hektár egybefüggõ területû
belterületen iparialma-termesztést folytat.
 Rendelkezik az ültetvény fekvésének helye

szerint illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MgSzH) területi szerve által kibo-
csátott hatósági bizonyítvánnyal.

 Nyilatkozik a támogatási kérelem benyúj-
tását megelõzõ két pénzügyi évben és a folyó
pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezõgaz-
dasági „de minimis” rendelet hatálya alá tarto-
zó csekély összegû támogatás euróban számí-
tott összegérõl.

 Nyilatkozik, hogy az ipari alma elõállítá-
sát saját feldolgozás vagy piaci úton történõ
értékesítés céljából végzi, és a megtermelt ipari
almát saját maga feldolgozta vagy közvetlenül
feldolgozónak illetõleg TÉSZ-nek értékesítette.

 Rendelkezik az értékesített ipari alma
mennyiségérõl kiállított számla másodpéldá-
nyával vagy felvásárlási jeggyel, vagy a saját
feldolgozóüzemben történõ feldolgozásról
szóló hiteles számviteli bizonylattal.

 Nyilatkozik arról, hogy a támogatási kére-
lem benyújtásának idõpontjában nincs lejárt
adótartozása, illetve adók módjára behajtandó
köztartozása, kivéve, ha számára fizetési halasz-
tást vagy részletfizetést enge-délyeztek.
 Nincs költségvetési támogatás jogosulat-

lan igénybevétele miatt jogerõs határozattal
megállapított köztartozása. Nem áll csõd-,
felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve
természetes személy esetén nem áll gazdálkodási
tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás
alatt. Nem minõsül nehéz helyzetben lévõ
vállalkozásnak.

A támogatás igénybevétele iránti ké-
relmet: az MgSzH-hoz kell postai úton vagy
személyesen benyújtani.

A támogatási kérelem beérkezésének
határideje: 2008. november 10.

A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak
nincs helye!

1. Az ipari alma értékesítésérõl a 2008. évben
kiállított, saját nevére szóló értékesítési bi-
zonylatokat és azok egy fénymásolt példányát.
Az eredeti és a fénymásolt dokumentumok
közötti eltérés esetén csak a mindkét formá-
ban rendelkezésre álló, egyezõ tartalmú érté-
kesítési dokumentumok vehetõk figyelembe.

2. A regisztrációs számról kiadott igazolás
másolatát.

3. A növényvédelmi tevékenységrõl perme-
tezési napló másolatát.

4. Külterület esetében a földhasználati lap
másolatát.

Egy termelõ csak egy kérelem alapján igé-
nyelhet támogatást. Amennyiben a termelõnek
több megye területén is van ültetvénye, a
támogatási kérelmet a legnagyobb területû
ültetvény helye szerint illetékes MgSzH-hoz
kell benyújtani. Az osztatlan közös tulajdonú
területek vonatkozásában, a kérelemben, az
adott helyrajzi számon csak az általa használt
mezõgazdasági terület nagyságát adhatja meg
a kérelmezõ.

Az MVH a támogatási összeg euróra történõ
átváltásakor a 2008. szeptember l-jén érvényes,
az Európai Központi Bank által közzétett
forint/euró átváltási árfolyamot alkalmazza,
amelynek értéke 237,68 Ft/euró.

Bellus József, Nagy József,
UMVP Tanácsadók

Az idõsekrõl való megemlékezéshez Nagy-
kálló Város Önkor-mányzata támogatással
járul hozzá. Ez a támogatási forma az elõzõ
években már megszokottakhoz ha-sonlóan az

Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.  tisztelettel meghívja a nagykállói lakosokat az

I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK TISZTELETÉRE
rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

A rendezvény ideje: 2008. november 01-én (szombat) 16 óra
Helye: Nagykálló Város Köztemetõje az I. és II. világháborús emlékmû

A megemlékezésen beszédet mond: Horváth György református lelkész
A résztvevõk egy szál virággal, mécses- és gyertyagyújtással emlékeznek az

áldozatokra

Tisztelt Gazdák!

A termelõnek a kérelemhez
mellékelni kell:

Tisztelt nyugdíjasok!
Az Idõsek Világnapja annak jelzésévé is vált, hogy az idõs korosztály létszáma

egyre nõ. Magyarországon ma minden ötödik ember idõskorúnak számít, vagyis
betöltötte a hatvanadik életévét.

idõsödõ generáció számára biz-
tosított juttatás, egyszeri 3500 Ft
összegben.

Idõskorúak támogatásában
azok a sze-mélyek részesülhetnek,
akik az adott évben 62. életévüket

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének ötszörösét.

A nyugdíjas korosztály támogatás
iránti kérelmének benyújtási határideje:

2008. október 31.

A benyújtási határidõ elmu-
lasztása jogvesztõ.

A támogatás iránti kérelmeket
az erre rendszeresített forma-
nyomtatvány kitöltésével szíves-

betöltötték, illetve betöltik és a családjukban
az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg

kedjenek benyújtani a Polgármesteri Hiva-
talba. Domokos Árpádné

Az államháztartásról szóló törvény alapján a települések polgármesterei a helyi
önkormányzat gazdálkodásának elsõ féléves helyzetérõl szeptember közepéig köteles
tájékoztatni a képviselõ-testületet. Az elmúlt hónapban tett eleget a törvényi köte-
lezettségnek Juhász Zoltán polgármester is. A testületi ülésen elmondta, hogy a
város önkormányzatának gazdálkodásában elsõsorban az a cél fogalmazódott meg,
hogy az önkormányzat hivatala és intézményei racionális, gazdaságos mûködtetési
feltételeket biztosítsanak.

Nagykállóban az önállóan gazdálkodó intézmények száma elõzõ évben 2 volt, míg a 2008.
január 1-tõl a Polgármesteri Hivatal rendelkezik ilyen jogkörrel. Részben önálló gazdálkodási
jogkörrel 5 intézmény rendelkezik: Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsõde, Nagykállói Álta-
lános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola és a Ratkó József Városi Könyvtár. A II. Rákóczi Ferenc
Mûvelõdési Központ 2008. január 31-én megszûnt, az intézmény által ellátott feladatokat a
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.

Az elõterjesztésben szerepelt, hogy az Önkormányzat bevételeinek összeg 1.441.105 millió
forint, ami a tervezethez viszonyítva 53,69 %. A bevételek között a legnagyobb részt továbbra
is a központi költségvetési hozzájárulás és a személyi jövedelemadóból származó bevételek
jelentik, mely az összes mûködési bevétel 61,20%-a. Az Önkormányzat kiadásainak összege
1.251.478 ezer forint, ami a tervezethez viszonyítva 45,12 %.

Elhangzott az is, hogy az Önkormányzat módosított pénzügyi tervében ugyan  számoltak
hitel felvételével, de a gazdasági év eltelt idõszakában ennek igénybevételére még nem került sor.

A beszámoló ismertetése után a képviselõk megtárgyalták, majd elfogadták azt.

OKTATÁS
Megtárgyalták a képviselõk a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat eltérõ

tantervû osztályainak indításáról szóló elõterjesztés. Eszerint az intézményben jelenleg a sajátos
nevelési igényû (SNI) – tanulásban akadályozott – gyermekek nevelését, oktatását integráltan,
illetve eltérõ tantervû osztályokban 1-8. évfolyamon biztosítják. Az enyhe értelmi fogyatékos
és tanulásban akadályozott gyermekeket, akik a többi tanulóval egy iskolai osztályban nem
nevelhetõk és oktathatók, jelenleg kis létszámban, összevontan két tanulócsoportban tanítják.
A jövõben az integrált pedagógiai rendszer mûködtetését és fejlesztését, illetve a pedagógiai
szakszolgálat feladatainak bõvítését tartják hatékonyabbnak. A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban
részesült gyermekek ellátásáról Nyíregyházán a gyerekek szakértõi véleményében megjelölt
választható intézménytípusban van lehetõség. A Képviselõ-testület arról döntött, hogy a 2009-
2010-es tanértõl hozzájárul a meglévõ évfolyamok felmenõ rendszerben történõ kivezetéséhez.

EGÉSZSÉGÜGY
Az augusztusi testületi ülésen már napirenden volt a Központi orvosi ügyelet vállalkozási

formában történõ üzemeltetése. A meghirdetett pályázatra a nyíregyházi székhelyû Mona-
Holding Kft. tett ajánlatot. A Képviselõ-testület a szeptemberi ülésen megtárgyalta és elfogadta
az ajánlatot, mely szerint a jövõben a teljes ügyelet mûködtetését 2.180.200 Ft/hó fejében
átadja a Mona-Holding Kft-nek. A testület tagjai az ajánlat elfogadását megelõzõen tárgyalásokat
folytattak Biri és Kállósemjén községek vezetõivel azzal kapcsolatban, hogy az említett települések
– lakosságszámuk arányában – járuljanak hozzá a díj megfizetéséhez.

SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
A szeptemberi testületi ülésen a napirendi pontok között szerepelt a város szociális

ellátórendszerének I. féléves beszámolója is. A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Nagykállói Intézményegységben a jogutódlást követõen a már meglévõ szakfeladatok új
ellátásokkal bõvültek (pl.: támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgálat), ami azt célozta,
hogy Nagykálló lakossága minél több szociális és gyermekvédelmi ellátáshoz férjen hozzá. Az
átszervezést – 2007. július 7-ét – követõen Nagykállóban nem csak a szakfeladatok egészültek
ki, hanem a bentlakásos intézmények férõhelye is tovább bõvült. Így a családok Átmeneti
Otthona 14-rõl 24-re, az Idõskorúak gondozóháza pedig 19-rõl 25 férõhelyre nõtt. A Bajcsy-
Zsilinszky úton lévõ telephely 2007. augusztustól a Széchenyi út 62. szám alatt mûködik
tovább.

A beszámolóban szerepelt, hogy az intézmény munkatársai figyelemmel kísérik a lakosság
körében felmerülõ gondozási igényéket, javaslatokat tesznek új gondozási módszerek alkal-
mazására, a meglévõk fejlesztésére. A jövõben is kezdeményezik új ellátórendszerek bevezetését,
a mûködõ ellátások szükség szerinti átalakítását.

A testület megtárgyalta és elfogadta a szociális intézményhálózat mûködésérõl szóló beszámolót.
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A XI. Nagykállói Napok rendezvény-
sorozaton ünnepelte fennállása 115. éves
évfordulóját az Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
Az ünnep alkalmából Pernyák Sándor tûzoltó
ezredes, megyei igazgató köszöntötte az egye-
sület tagjait, majd felelevenítette a kezdeteket
és beszélt a jelenrõl. (A következõkben ebbõl
idézünk)

Az Egyesület elsõ fõparancsnoka dr. Pécsi
Gábor fõszolgabíró volt, aki 15 évig töltötte
be ezt a beosztást. Az elsõ elnöki tisztséget dr.
Kállai Rudolf, a városi közkórház igazgatója,
míg a segédtiszti beosztást Feik (Földesi
Vilmos) kéményseprõ mester látta el. Az
egyesület elõírt létszáma 72 fõ volt, a kezdet-
leges felszereléseket pedig 3 szekérfecskendõ,
1 hágcsó, 2 csáklyahorog, 1 vizes hordó, 6
cseber és kupa képezte.

A megalakulást követõen az egyik tûz
pusztításáról így írtak a korabeli lapban:

„A Nagy utcán Szabó Sándor háza gyulladt
ki és égett le, hol e ház van az a városnak a
legzsúfoltabb része, a házak ereszei csaknem
egymást érik, hogy több ház nem lett a tûz
martaléka, az a tûzoltó testület érdeme. Hogy
az csakugyan az, fényes bizonyítékul szolgál

115 éves a Nagykállói Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

A Múzeum fotógyûteményébõl

Az új rendszer mellett azért döntött a
magyar agrárkormányzat, mert ez a rendszer
biztosítja, hogy az elkövetkezõ években ne
csökkenjen bizonyos ágazatok támogatási
szintje, ez képes rugalmasan alkalmazkodni a
termelési igényekhez és legkésõbb 2013. végéig
(félidõs felülvizsgálat alapján) úgyis erre a
rendszerre kell az unióban átállniuk az
agrárgazdálkodóknak.

A  rendszer lényege, hogy a korábban az
ágazathoz kötött támogatások nagyrészt a
termeléstõl független jövedelemtámo-
gatássá alakulnak. A támogatási jogosultság
történelmi alapon megszerzett alanyi joggá
változik, ami megilleti a termelõt függetlenül
attól, hogy mit termel a földjén.  Az SPS-
rendszer elõnye a jelenleg alkalmazott rend-
szerrel szemben, hogy jobban igazodik az ag-
rárpolitika prioritásaihoz, stabilizálja az üzemi
struktúrát és egyszerûsíti az adminisztrációt.
A jövedelemtámogatássá alakuló támogatás az
SPS-rendszer bevezetését követõen, mint
vagyonértékû jog  adható és vehetõ lesz. 

A történelmi bázisjogosultság olyan
mezõgazdasági vagyoni értékû jog, amely
alapján bizonyos ágazatokban 2007-tõl – a
szántóföldi növények esetében 2008-tól –
nemzeti kiegészítõ támogatás jár a ked-
vezményezettek számára.

A jogosultsággal rendelkezõ termelõ a
történelmi bázisjogosultságnak megfelelõ
termeléstõl elválasztott támogatást
igénybe veheti. A termelõ történelmi bázisát
29/2007. (IV.20.) FVM rendelet szerint kiadott
hatósági bizonyítvány, illetve határozat
tartalmazza.

A történelmi bázisjogosultság éve,
vagyis a referencia idõszak: a 2006-os
év. Ebbõl következik, hogy a 2006. évre
igényelt és helyt adó MVH támogatási
határozattal bíró, a nemzeti kiegészítõ
(top-up) támogatásokhoz tartozó növényi
kultúrák és állatok történelmi bázis-
jogosultságot szereztek.

Ez a megszerzett történelmi bázisjogo-
sultság: 2006. május 15. (a támogatás
igénylése) óta változhatott, hiszen föld-

Agrárhírek
A történelmi bázisjogosultságról

területek cserélhettek gazdát, az állatok létszáma
nõt, esetleg csökkent, stb. Ezeket kell beje-
lenteni az MVH felé. A bejelentést az érin-
tetteknek együttesen kell megtennie. Mivel a
történelmi bázisjogosultság vagyoni értékû
jognak számít, ezért az átadó (eladó vagy bérlõ)
nem köteles a megszerzett jogot ingyen átadni.
2009-tõl a vagyoni értékû jog eladását, vételét
külön fogják szabályozni, jelenleg a felek
egyezségén múlik. Az MVH által a 2006. évi
területalapú támogatási kérelmére vonatkozóan
megállapított terület képezi a 2008. évi szán-
tóföldi növények kiegészítõ nemzeti támo-
gatáshoz kapcsolódó történelmi bázis-
jogosultság alapját. Az MVH 75/2007. Köz-
leménye szerint a K9004 lapot azoknak kell
beadnia akiknél 2006. május 15. és 2006.
december 31. között mozgott olyan föld-
terület, amelyre a 2006. évi területalapú támoga-
tásoknál top-up támogatást kaptak, tehát abban
GOFR növény, rizs, vagy dohány volt vetve.
Vagyis: az érintett termõföld használó-
jának személyében bekövetkezett válto-
zásokat kell az ûrlappal bejelenteni. A
formanyomtatványhoz minden esetben
csatolni kell a változást igazoló dokumentum
egy eredeti példányát, vagy hitelesített
másolatát. Igazoló dokumentum lehet: bérleti
szerzõdés, adásvételi szerzõdés, ajándékozási
szerzõdés, a földhasználat átengedését igazoló
okirat. A K9004 bejelentõ lapot mindkét, a
változásban érintett félnek alá kell írnia, mert
aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen.

A bejelentést az MVH által rendszeresített
nyomtatványon az MVH levelezési címére kell
beküldeni. A borítékra rá kell írni: „Szán-
tóföldi bázisjogosultság módosítás”,

A 2007. január 1. után történt (2007.
január 1. és 2007. október 2. közötti)
változásokat a mozgott történelmi bázis-
jogosultságra vonatkozóan az MVH 74/
2007. Közleménye szerint a K9000
ûrlapon kell beadni. A kérelmeket az MVH
által rendszeresített nyomtatványokon az
MVH fent jelzett címére kell beküldeni. A
borítékra írják rá: „Bázisjogosultság”.

Fontos hangsúlyozni, hogy a földterületek-
kel kapcsolatos adásvételi és bérleti szerzõdések-
ben rögzíteni kell az érintett terület blokk
azonosító számát és azt, hogy történelmi
bázisjogosult-e a terület, vagy sem.

Magyar Agrárkamara

A magyar agrár-
kormányzat szán-
dékai szerint 2009.
január elsejével Ma-
gyarországon is be-
vezetésre kerül az
ún. összevont gaz-

daságtámogatási rendszer, az SPS.

Épül a kerékpárút Birke-tanyára

(folytatás 1. oldalról)

erre, hogy Kállay Ru-
dolf egyesületi elnök,
mintegy elismerõ ju-
talomként az egyesület
részére a laktanya he-
lyiségébe 40 liter bort
küldött.”

Az elsõ világháború
megviselte nemcsak
Nagykálló lakosságát,
hanem az önkéntes tûz-
oltókat is. Sokan bevo-
nultak katonának, majd
a felszerelések egy része is tönkrement. Dr.
Sõrés János fõparancsnok 1919-ben kez-di
el az egyesület újjászervezését és a felszerelések
pótlását. „Egy képviselõ testületi határozattal
mondatja ki, hogy tûzvész esetén azon lótulaj-
donost, aki elsõnek ér fel lovaival a község-
házára és a szerelvényt a tûz helyszínére viszi
60 korona, a másodikat 40, a harmadikat pe-
dig 20 korona jutalom illesse.” A megoldás
azonban az volt, hogy két lovat kellett állan-
dóan készenlétbe tartani a Községházán.

1942-ben Lõrinci István lesz az egyesület
parancsnoka, aki lépéseket tesz 1 db 800 liter/
perces targoncás motorfecskendõ beszerzésére,
illetve egy tárolószín megépítésére is, azonban
a háború ’44. októberében elérte Nagykállót
is és ebben az idõben 150 épület vált a lángok
martalékává. Megsemmisül a tûzoltók szertára
is, mivel a harcok befejezése után a fel nem
robbant lõszereket a tûzoltó õrszobán gyûj-
tötték össze. Két kíváncsiskodó kezében egy
akna felrobbant majd a robbanás következ-
tében a levegõbe repült az õrszoba és mindkét
személy életét vesztette.

1948. március 23.-án idõs Földesi Rezsõt
választották meg tûzoltó parancsnokká. (Föl-
desi Rezsõ 35 évig volt az egyesület parancs-
noka, 67 évig volt önkéntes tûzoltó.)

Az országban elsõk között Nagykállóban alakult
meg az önkéntes tûzoltók színjátszó csoportja,
melynek vezetõje, rendezõje Csányi Pál volt.

1948. õszére a református templom mellett
az önkéntes tûzoltók társadalmi munkájával
átalakították a meglévõ épületeket.

1955-ben sikerült beszerezni egy MÁVAG
gépjármûfecskendõt, mellyel már jelentõsen
megváltoztak a tûzoltás feltételei. Ugyancsak
ehhez az évhez fûzõdik a nõi tûzoltó raj meg-
szervezése.

gyományt. Néhány évvel késõbb létrehozza a
tûzoltó szakkört és számos megyei, országos
versenyen érnek el kiváló eredményeket, biz-
tosítva ezzel is az utánpótlást.

1963-ban dönt a községi tanácsülés új tûzoltó
szertár építésérõl, ami 1965 végére készül el.
Ez az épület ad otthont ma is az önkéntes
tûzoltó egyesületnek.

1976-ban sikerült a régi, elavult MÁVAG
típusú tûzoltó gépjármûfecskendõt leselejtezni
és helyette egy CSD 344 típusú ugyan használt,
de jó állapotú gépjármûfecskendõ lett ké-
szenlétbe állítva.

1983-ban újabb személyi változás történt és
a parancsnoki stafétát édesapjától fia, Földesi
Rezsõ vette át.

Új lendületet vesz az egyesületi élet, 1985-
ben felújítják a szertár teljes épületét, majd
ebben az évben átadják és rendszerbe állítják
a jelenlegi Skoda típusú tûzoltó gépjármûvet.

A Nagykállói Önkéntes Tûzoltó Egyesület
parancsnoki tisztségét két éve Enyedi Sándor
tölti be, aki maga is 24 éve tûzoltó.

2007-ben újabb gyökeres változás következik
be, melynek révén az egyesület személyi
állománya jelentõsen átalakult. A bázist azóta
a TESZOVÁL vállalat dolgozói jelentik. A
technikai fejlõdést pedig az szolgálja, hogy
2007. szeptember 18-án a német testvérváros

Metzingen egy Ma-
girus Deutz tûzoltó
gépjármûvel ajándékoz-
za meg az egyesületet. A
tûzoltó gépjármûbe
idén nyáron a város ve-
zetés önerõbõl egy
1700 literes víztartályt
is beépíttetett, melynek
révén most már az el-
sõdleges beavatkozást is
elvégezhetik a helyi ön-
kéntesek. Erre szükség is

van, hiszen évente átlagosan 70 alkalommal
kéri a lakosság az önkéntes tûzoltók segítségét.
De ma már nemcsak tûzhöz, hanem mûszaki
mentésekhez, vízszivattyúzáshoz, vagy természeti
csapások által okozott károk elhárításához is.

Múltunk fontos kapaszkodó, amely kötelez,
biztonságot, hivatástudatot ad, annak érdeké-
ben, hogy odaadóan tegyük a dolgunkat és
megfeleljünk a kihívásoknak. Ma már tûzoltó
dinasztiák alakulnak ki, apáról gyerekére száll
a hivatás. De ne csak akkor gondoljunk az
önkéntes tûzoltókra, ha ég a házunk, hanem
a szorgos mindennapokon is övezze õket a
köztisztelete, a lakosság megbecsülése, szeretete.

Pernyák Sándor tû. ezredes
fõtanácsos, megyei igazgató

1956-ban lesz az egyesület tagja ifj. Földesi
Rezsõ, aki folytatja a családi tûzoltó ha-

Hreskóné Vass Judit,
Bellus József

 kamarai tanácsadók

A napokban elkezdõdött a Nagykálló
és Birke-tanya közötti kerékpárút építé-
se. Nagykálló Város Önkormányzata kö-
zel 30 millió forint pályázati támogatás-
ból, illetve saját forrásból építi a 1,3 km
hosszú bicikliutat, amely várhatóan még
ebben az évben elkészül.

Napkor irányába, a Birke-
tanyára vezetõ út mentén
megépülõ 1,3 km hosszú
szilárd burkolatú, a meg-
felelõ töltéssel ellátott
kerékpárút építésének össz-
költsége 32.940.000 Ft.,
amibõl Nagykálló Város
Önkormányzata – saját
forrás biztosítása mellett –
az Európai Unió által
társfinanszírozott pályázaton
29.646.000 forintot nyert.

– A beruházás a 4102-es
számú út mentén, külterületen, a várostáblától
Birke-tanyáig épül, tehát a belterületet nem
érinti. A jövõben szeretnénk a városon belüli
szakaszt is megépíteni, ezért elkészítettük ennek
tervpályázatát – tájékoztatott Juhász Zoltán
polgármester. – A Birke-tanyán élõk többsége
Nagykállóban dolgozik és a távolságból

adódóan gyalog, illetve kerékpárral közlekedik,
ami a gépjármûforgalom miatt nem biz-
tonságos, de bizonyos, hogy nem csak õk
fogják használni a megépülõ bicikliutat.

A közelmúltban kezdõdött beruházás
kivitelezõje a TESZOVÁL Kft. Az építkezés
jelenleg gõz erõvel folyik, hogy a hideg beállta
elõtt, még ebben az évben kétkeréken is le-
hessen közlekedni ezen az útszakaszon, ebben
a TESZOVÁL Kft. Felügyelõ Bizottságának
képviselõ tagjai – Horváth Sándor, Sõrés
László és Horváth Károly alpolgármester
– is a kivitelezõ segítségére vannak ötleteikkel,
javaslataikkal.

A Birke-tanyára vezetõ kerékpárút megépí-
tésével szeretnénk megkönnyíteni az itt lakók
mindennapjait és fokozni biztonságukat –
mondta Balogh Imre, a körzet önkormány-
zati képviselõje. – Fontos ez a beruházás abból
a szempontból is, hogy a harangodi tó kör-
nyékét, a település természeti értékeit a jövõben
ebbõl az irányból is könnyen meg tudják közelí-
teni a nagykállói lakosok, illetve az ide látogatók.
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A Nagykálló Nõszövetség ismét várja mindazokat, akik szeretnének segítséget nyújtani a
városban élõ beteg gyermekek számára.

Élõ, nosztalgia zenével és házi süteménnyel várjuk a résztvevõket, az innivalóról min-
denki maga gondoskodik.

A XI. Nagykállói Napok rendez-
vénysorozat idei háromnapos ünnepén
több mint tíz helyszínen zajlottak az
események. A számos kulturális ren-
dezvény mellett megemlékezésekre is sor
kerül.

A Nagykállói Napok elsõ napján, Simonyi
Óbester, huszár ezredesre emlékeztek a
nagykállóiak. A legvitézebb vitéz pályáját
Emõdi Dániel, a Pro Patria Szövetség
Simonyi Óbester Regionális  Szervezetének
elnöke méltatta, majd a kora délutáni órákban
az iskolások helytörténeti vetélkedõje mellett
sor került Kain Albert vasútépítõ mérnök
munkásságának bemutatására is.

A XI. Nagykállói Napok ünnepélyes meg-
nyitóján, részt vettek a város testvértelepülései
is. Limanowából, Borsiból, Tasnádról,
Técsõrõl, Metzingennbõl összesen mintegy
kétszáz fõs delegációval képviseltették magukat
a testvérvárosok. A megnyitón Juhász
Zoltán, polgármester elmondta: a Nagykállói
Napok rendezvénysorozata már nemzetközi
lett, ezen az ünnepen még közelebb kerültek
egymás kultúrájához Nagykálló és testvér-
települései.

Ünnepelt Nagykálló

Ugyancsak a megnyitó ünnepségen méltatták
a Nagykállói Önkéntes Tûzoltó Egyesület
115 éves jubileumát. A városi lánglovagok
kiemelkedõ és áldozatos munkájukért átvették
a város Önkormányzata és a Megyei Katasztró-
favédelmi Bizottság elismeréseit is.

Az ünnepség záróakkordjaként idén is
átadták a díszpolgári címet. Ezt az elismerést
az kaphatja meg, aki tevékenységével hozzá-
járult a város hírnevének öregbítéséhez. Nagy-
kálló város díszpolgárává dr. Pucsok József
kutatóorvost, a Mindentudás Egyetemének
elõadóját és számos tanulmány publikálóját
választotta város Képviselõ-testülete.

Az idei rendezvénysorozatot színesítette a
III. Nagykállói Sportnap is, ahol nemcsak
a nagykállóiak, de a testvérvárosok csapatai is
részt vettek a versengésben. Itt választották meg
a rendezvény legerõsebb emberét is, aki a
szlovákiai Borsi testvérvárosból került ki. A
vetélkedõk lebonyolításában idén tevékenyen
részt vettek a nagykállói oktatási intézmények
pedagógusai is. Az aktív sportolás után, a
strandfürdõben meleg étellel várták az
érdeklõdõket, a Nagykállói Beteg Gyermeke-
kért Alapítvány pedig meglepetés ajándékkal
kedveskedet a beteg gyermekeknek és család-
jaiknak. A Sportnapot Herceg Balázs motoros-
show-ja  zárta, amelyre az esõs idõjárás ellenére
is sokan voltak kíváncsiak.

A XI. Nagykállói Napok rendezvényso-
rozatának záróünnepségére a nagykállói
sportcsarnokban került sor. Itt a hagyomá-
nyokhoz híven a város civil szervezetei és a
testvérvárosok kulturális csoportjai is bemutat-
koztak. A háromnapos ünnepen a számos
kulturális program mellett az érdeklõdök
Hevesi Tamás és a P. Mobil együttes egykori
nagy slágereit is élvezhették.

Szücsi

Az Idõsek Világnapján a Nagykállói
Kiemeltek Közhasznú Nonprofit Kft. és
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
mûvészei köszöntötték és szórakoztatták
a nagykállói nyugdíjasokat.

Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg
az idõsek világnapját, azóta minden év október

A szépkorúakat köszöntötték
Nagykállóban is

Borsiné Sveda Anita köszönti az
idõseket

1-én megemlékezünk a Föld mintegy hat-
százmillió lakosáról, így Nagykállóban is ezen
a napon ünnepeltek, hiszen városunkban közel
1500 idõs ember él.

A Mûvelõdési Központ aulájában Borsiné
Sveda Anita, a Nagykállói Kiemelten

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje kö-
szöntõjében a tisztelet és a megbecsülés fon-
tosságát hangsúlyozta. „Az idõsek világnapja
jelzi: az öregedés, az öregkor beláthatatlanul
sokféle, amely sokféle elõnyt, ugyanakkor
sokféle feladatot, kihívást, felelõsséget jelent a
fiatalok számára is. Ez az élet, életünk tel-
jességének titka. Nemcsak ezen a napon,
hanem mindig meg kell tenni azért mindent,
hogy érezzék, fontos részei az életünknek és
nem hagyjuk magukra Önöket.”

A köszöntõ után a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház mûvészei – Horváth
Margit és Tóth Zoltán László – jól ismert
operett részleteket adott elõ, majd a Non-
profit Kft. látta vendégül az ünnepelteket.

A közönség...

Lezajlott a II. Nagykállói Országos
Ifjúsági Mazsorett Fesztivál. 17 mazso-
rett csoport mutatkozott be a zsûrinek
és a szép számú közönségnek.

Meneteltek indulókra, pom-ponoztak vidám
zenékre, forgatták a botot, a zászlót. Érdekes
koreográfiákat csodálhatott meg a közönség,
s a szigorú zsûrinek is volt munkája.

Az apróságok vidám kavalkádja után Gali
Kinga és Gábor latin-amerikai táncokkal
töltötték ki a szünetet. A II. és III. korcsoport-
ban már külön ítélkeztek a pom-pon és a show
kategória koreográfiáiról, így ezek külön
kerültek bemutatásra.

A Gratis mazsorett újra bizonyított

Szabó Eszter

II. korcsoportban a debreceni Gyöngyszem
érdemelt kiemelt arany oklevelet mindkét
kategóriában, III. korcsoportban a házigazda
Gratis mazsorett csoportnak sikerült mindkét
kategóriában bizonyítani és megszerezni a
legjobb értékelést, a kiemelt arany oklevelet.
Nincs oka búslakodni a „Ficánkáknak” sem,
hiszen még bõven van idejük az ezüst oklevél
fényesítésére. Különdíjak is kiosztásra kerültek,
melyek közül a Tambúrmajor díjat Torma
Dóra, a Gratis mazsorettje kapta.

Köszönet illeti Nagykálló Város Önkor-
mányzatát és az Illés-tarisznya családi vállalko-
zást a kiemelt támogatásért, valamint mind-
azoknak köszönjük, akik anyagi-, tárgyi   támo-
gatást nyújtottak vagy bármi módon segítették
a fesztivál megrendezését, a csoportok mûköd-
tetését.

A Gratis mazsorettjei

A ,,Ficánkák” bemutatója

Márton napi jótékonysági mulatság

A rendezvény helye:
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

aulája (Kossuth út 8.)

Ideje:
2008. november 15. (szombat) 20,00 óra

Belépõdíj: 1.500 Ft/fõ

A részvételi díjból befolyt teljes összeg a
rászorulók részére kerül felajánlásra.

Jöjjön el Ön is, segítsünk együtt!

Bõvebb információ és jegyvásárlás:
Czérnáné Vass Mónika: 30/498-9524
Baloghné Juhász Adrienn: 30/457-3045
Borsiné Sveda Anita: 30/257- 7065

Dr. Pucsok József átveszi
a  kitüntetést

A XI. Nagykállói Napok idei rendez-
vénysorozata az EURÓPA A POLGÁ-
ROKÉRT PROGRAM (EUROPA FOR
CITIZENS” PROGRAMME) Aktív pol-
gárokat Európának (Active citizens for
Europe) Testvérvárosi (Towntwinning)
projekt keretében benyújtott pályázat fi-
nanszírozásával valósult meg. 

A program – transznacionális szinten
megvalósítandó – egyedi célkitûzései között
szerepelt, hogy a testvérvárosok polgárai
számára szervezett találkozóknak erõsíteniük
kell a résztvevõk elkötelezettségét az európai
integráció iránt a program célkitûzéseivel és
annak kiemelt témáival összhangban, ta-
lálkozási lehetõséget nyújtani a helyi kö-
zösségek lakóinak szerte Európában, hogy
kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és
értékeiket, tanulhassanak a történelembõl és
építhessék a jövõt. A program központi eleme
az aktív európai polgári szerepvállalás fogal-
ma.  Mivel 2008. a kultúrák közötti párbeszéd
európai éve, az Európa a polgárokért prog-
ram keretében végrehajtott összes kezde-
ményezés igen nagy jelentõséggel bír a kultúrák
közötti csere és a részvétel szempontjából.

– Ilyenre még nem volt példa, hogy az 5
testvértelepülésérõl közel 200 vendég érkezzen
egyszerre Nagykállóba az Európa Polgá-
rokért Program támogatásának köszönhe-
tõen. Bízom benne, hogy az itt szerzett

élmények, tapasztalatok hatására erõsödnek
nemzetközi kapcsolataink, és a jövõben
természetes igény lesz a már kialakult kap-
csolatok ápolása. A vendégek elismerõ sza-
vakkal búcsúztak és kiemelték a nagykállóiak
vendégszeretetét – mondta Trefán Jánosné,
az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért
felelõs alpolgármestere, aki maga is részt vett
a program kidolgozásában.

Az alpolgármester hozzátette: a három nap
jó hangulatban, élményekben gazdagon telt,
a meghívottak pedig az idõjárási viszonyok
ellenére bekapcsolódtak a programokba,
aktívabbak voltak, mint a nagykállói lakosok.
A városlakók ugyanis kevésbé voltak érdek-
lõdõk, egy-egy program látogatottsága mi-
nimálisnak mondható.

– A Nagykállói Napok rendezvényso-
rozatról hallottam rosszindulatú, durva kri-
tikákat is, de meg kell jegyeznem, hogy azok
gyakoroltak negatív kritikát, aki alig, vagy
egyáltalán nem vettek részt a programokon.
Elvárható lenne, hogy úgy nyilvánítsanak
véleményt, hogy egyáltalán megjelennek a
programokon. Az elégedetlenkedõk ötleteiket,
javaslataikat, jobbító szándékú kritikáikat
fogalmazzák meg, de a jövõben aktív köz-
remûködõként vállaljanak feladatot a ren-
dezvények, mûsorok lebonyolításában, hogy
újból véleményt mondhassanak, ami már
önmagukról is szól.

Gratulálok, és köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik bármilyen formában köz-
remûködtek a XI. Nagykállói Napok rendez-
vénysorozatának sikeres megvalósításában.

A közönség...

A kritikusokhoz
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A Kállai Lakodalmas Egyesület néptáncot kedvelõ
lányok és fiúk jelentkezését várja 10 évestõl 20 éves
korig.

Jelentkezni lehet:
Klániczáné Erdõhegyi Karolinánál
Telefon: 42/263-157 vagy 06-70/259-6889

A Nagykállói Kállay
Rudolf Szakiskola 40 ta-
nulója és 4 pedagógus a
rendõrség rendvédelmi nyílt
napján vett részt 2008. szep-
tember 26-án, Érpatakon. Az
iskola udvarán dr. Szepesi
István megyei rendõrfõ-
kapitány, valamint dr. Gere
Zoltán Nyíregyháza rendõr-
kapitánya köszöntõ szavai után
a „Nemzedékek biztonságáért

A város kulturális intézményében 2008. október 7. és 10.
között tartották a „TINI Könyvtári Napok” alkalmából
megrendezett programokat. A rendezvénysorozat szlogenje
„Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!”

A könyvtár dolgozói a 3-18. éves korosztály számára
hirdették meg rendezvényeiket.

Az óvodások részére „Legkedvesebb mesém” címmel
rajzpályázatot hirdettek, amelyre 67 db rajz érkezett, nehéz
volt eldönteni melyeket jutalmazza a zsûri külön apró
ajándékokkal.

A 6-14 évesek meseíró pályázaton vehettek részt, amelyet
Benedek Elek születésének közelgõ 150. évfordulója alkalmából
hirdettek. Kedves, humoros és igen színvonalas, fantázia dús
mesékkel – 55 db – jelentkeztek a „jövõ meseírói”.

Befejezõdött a Nagykállói Középiskola Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegység épületének
akadálymentesítése, amelynek megvalósítására közel 25 millió forintot nyert Nagykálló Város Önkormányzata
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Terv pályázatán. Ezzel a beruházással a megyében az elsõk között
Nagykállóban jött létre akadálymentes oktatási intézmény.

A  Nagykállói Szent Kristóf karitász csoport
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt

2008. november 15-én (szombaton)
16 órakor

a Római katolikus templomban megrendezendõ
jótékonysági hangversenyére.

Fellép a

Made in Brass rézfúvós együttes.
 A koncerten barokk és reneszánsz szerzõk mûvei

hangzanak el.

Hírek könyvtárból

Az esélyegyenlõség jegyében

Jótékonysági koncert

Schwarcz Balázs - trombita
Vanyó Gábor - trombita
Tyukodi László - kürt
Kovács András - harsona
Csomós János - tuba

A belépés díjtalan, az adományokat a
szervezõk karácsonyi ajándékozásra

fordítják.

Az együttes tagjai:

Akadálymentes középiskola Nagykállóban

A Nagykállói Középiskola Budai Nagy Antal Szakközépiskola
tanárai és diákjai tavaly még nem sejthették, hogy nem csupán

T o b o r z ó

Elkészült a lift is

A résztvevõk egy jókedvû csoportja

Könyvjelzo
,,

Korányis hírek
Befejezõdött nemzetközi nyelvvizs-

gáink honosítása. A tavaly végzett német
kéttannyelvûs diákjaink 95%-a szerzett
államilag elismert felsõfokú nyelv-
vizsga-bizonyítványt.

Szeptemberben megérkezett Ursula Mählis koordinátor
asszony adománya a német szaktanterembe, amely egy
1.250.000 Ft értékû média sarok (számítógép, laptop,
nyomtató, kamera, CD-lejátszó) Az ünnepélyes átadásra a német
szaktanterem felújítása után kerül sor.

Nagykállói Napok keretében iskolánkba látogatott Ec-
kart Ruopp a Metzingen-Nagykállói Testvérvárosi Egyesület
elnöke, a megbeszélésen mind Eckart Ruopp mind az
iskolavezetés a közös együttmûködés fontosságát hangsúlyozta.

A verébavatónkat fergeteges hangulat, sok kacagás jelle--
mezte. A program játékos vetélkedõvel, színvonalas bemu-
tatkozó mûsorral kezdõdött. A hagyományos eskütétel után a
7. és 9. osztályos tanulóink immár joggal érezhetik magukat
korányis diáknak.

Iskolánkban járt Martina Busch német DSD- megbízott,
aki ettõl az évtõl a DSD felsõfokú szóbeli nyelvvizsga elnöki
szerepét tölti be a tagozaton.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk – most kicsit más-
képp – osztályaink a történelem munkaközösségtõl feladatokat
kaptak, az eredményhirdetésre az aulában került sor.

Október 8-án fellépett a szekszárdi Deutsche Bühne tár-
sulata és a kéttanosoknak tartott elõadást német nyelven Márai
mûveibõl.

Megtörtént a jelentkezés az országos középiskolai
tanulmányi (OKTV) versenyekre. A helyi írásbeli fordulókat
október-novemberben bonyolítják a középiskolák.

Tudlik Tiborné

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1849. október 6-án, Pesten kivégezték Batthyány Lajos grófot,
az elsõ felelõs magyar miniszterelnököt, Aradon a honvédség
12 tábornokát és egy ezredesét. A vértanúk nem azért váltak
vértanúkká, mert valamilyen társadalmi, etnikai vagy vallási
csoporthoz tartoztak, hanem azért, mert tetteikkel egy polgári,
alkotmányos állammodell megszületését és megõrzését szolgálták.

A tudatosság – a vértanúsághoz vezetõ harc vállalásában –
az az elem, amely megkülönbözteti és kiemeli ezeket az
embereket a többi áldozattól.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc az egész magyar
társadalom közös élménye, s ezáltal a megtorlás is azzá vált. A
szabadságharc vértanúinak hõsi példája méltó arra, hogy
minden évben ezen a napon tisztelegjünk tetteik elõtt.

A közösség megtartó ereje, az igaz ügyért vállalt felelõsség
rendkívül fontos a jelenben is. A Budai Nagy Antal Szak-
középiskolában már hagyomány, hogy minden évben közösen
emlékezünk az aradi vértanúkra. A 11-12. évfolyamos diákok
zenés mûsor keretében elevenítették fel az akkori történéseket,
diáktársaiknak és a tantestületnek.

Fehérné Somogyi Tünde

Emlékezés
1849. október 6-ra

a Nagykállói Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

Budai Nagy Antal Szakközépiskola
Intézményegységében

Mi utódok, emlékezünk...

A középiskolások egy hozzájuk igen közel álló témáról a
„Tinédzserkori szenvedélybetegségek”-rõl hallhattak
elõadást Taskó Edina pszichológustól, aki igen szemléletesen
beszélt a drog, az alkohol és a játékszenvedély káros hatásairól.
Az elõadás után kötetlen beszélgetés és a témával kapcsolatos
teszt megoldása is szerepelt az egy órás programban.

A középiskolai fiókkönyvtárban két alkalommal Zelenák
Dezsõné – védõnõ – közremûködésével beszélgettek, video-
filmet néztek a diákok, az õket érintõ egészségügyi témákról.

A rendezvények sikeressége azt mutatja, hogy szükségesek és
nagyon hasznosak az ilyen olvasó csalogató programok.

Ács Lászlóné

alapítvány” kuratóriumának elnöke, dr. Császár Józsefné
beszélt az alapítvány feladatairól és a rendezvény céljáról.

A megnyitót követõen játékos sportfeladatok tették próbára
a tanulók ügyességét és felkészültségét, majd a színpadon fellépõ
mûvészek és diákcsoportok kulturális mûsora szórakoztatta a
közönséget.

Délután kommandós, majd kutyás bemutatót láthattak az
érdeklõdõk. A rendkívül látványos és változatos programok
által a jelenlévõk megismerhették a rendõrségi munka egyes

területeit, s annak összetettségét. A legügyesebb diákok értékes
nyereményekkel térhettek haza.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a rendezvény szerve-
zõinek az eredményes és tartalmas nap lebonyolításáért.

Molnárné Katona Ilona
NKRSz tanára

Az óvosok a könyvtárban

a Kistérségi Középiskolai Tudáscentrum
fejlesztésére szánt 117 millió forintos beru-
házás adta elõnyöket élvezhetik, hanem idén
– a megyében a közintézmények közül elsõ-
ként – sor kerül az iskola komplex akadály-
mentesítésére is.

Ez év tavaszán az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Észak-alföldi Regionális Operatív Prog-
ram Európai Unió által társfinanszírozott
pályázatán – 10 százalék saját forrás biztosítása
mellett – 24.985.800 forintot nyert Nagykálló
Város Önkormányzata a Szakközépiskola
épületének komplex akadálymentesítésére.

„A Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegység épületének

komplex akadálymentesítése Nagykállóban”
címû pályázat megvalósításával az épületben
az esélyegyenlõség minden igényt kielégí-
tõen érvényesül, a mozgáskorlátozottakon
kívül a hallás és látássérültek, valamint az
egyéb fogyatékkal élõk számára is könnyeb-
bé vált az intézményhasználat.

Az átadó ünnepségen elhangzott: az intéz-
ménynek jelenleg két mozgáskorlátozott di-
ákja és két mozgás-, illetve látássérült pedagó-
gusa van.
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Mogyorósi László

Ülnek az ég korlátain,
testük még hajlékony, ruganyos,
légtornászként csak játszanak vele:
a gravitáció, az nem hagy nyugodni.
Földszinten élek,
mégis folyton szédülök,
az aszfalt ingovány,
és valahol vár a testemformájú gödör.
Az idõ hordaléka lelassít, elnehezít.
Haldokló nap az ifjúi én,
magába foglal világokat.
Bent sûrûsödõ tömeg, mely majd
összeroppant, mint csillagot.
Önmagam középpontja a cél.
Táguló univerzum,
majd elindul az anyag visszafelé,
magába roskad, elnyeli
az összes ingert, és nem ad választ,
ha pupilláját teszteled a fénnyel.
Csak bezárják, vagy letörlik a lélek fájlját?
A láng kialszik, a viasz szétlapul
a világot jelentõ deszkán.
Mindenszentekkor gyújts gyertyát,
bámulj a lángba, és emlékezz arra,
akibõl már ennyi sem maradt.
Emlékezz arra, ami benned halt meg,
lásd, mivé leszel.
A hús mintha párologna,
a haldoklók szeme megnõ.
Nézz bele. Tükör.
Már egy csimpánz is magára ismer,
te mért haboznál?
De vigyázz: ez több mint játék.

Mindenszentek

„Körülvettenek engem a világ dolgai,
És nincs erõ közülük kiszabadítani.
Talán nem is akarnám. Tán így rendjénvaló.
Halál elõl ne meneküljön az, ki meghaló.”

(Szilágyi Domokos: Circumdederunt)

Október számos ünnep ideje: 6-án van a 13
aradi vértanú kivégzésének napja, október 23.
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfor-
dulója és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
ünnepe, október 31. a Reformáció ünnepe,
de ezekben a napokban keresik fel sokan teme-
tõben nyugvó szeretteik sírját és igazítják meg,
virágot visznek rá, emlékeznek.

Így van ez évrõl évre, az idén azonban egy
kicsit másként is van. Ez év január 20-án a bu-
dapesti Pozsonyi úti református templomban
tartott közös ökumenikus istentiszteleten jelen-
tették be a keresztyén felekezetek, hogy 2009.
január utolsó hetéig terjedõen meghirdetik a
Biblia évét. A történelmi egyházak országszerte
sok értékes programot szerveztek: kiállításokat,
nyilvános Biblia felolvasásokat azért, hogy a
közfigyelmet ráirányítsák a Bibliára. Fontos
ez, mert a Biblia a mindenkori emberi életrõl
szól, önismeretre és Isten ismeretre vezet, segí-
teni tud azáltal, hogy Jézus Krisztus személyén
át kiutat mutat az ember válságos helyzetébõl.

A reformáció idején (a XVI. században)
ugyanúgy, ahogy ma is, mélységes politikai,
gazdasági és erkölcsi válság volt a világban (és
az egyházban), de amikor a legnagyobb a szük-
ség, akkor van legközelebb a segítség. Az elõre-
formátorok majd Luther, Zwingli és Kálvin
fáradozásai által vallási, szellemi, erkölcsi újjá-
születés és kulturális fejlõdés vette kezdetét. A
reformáció lényege a Biblia újra felfedezése
és központba állítása. Ad fontes, vissza a for-
rásokhoz jelszó lett. Jelenti a Biblia eredeti
szellemén alapuló vallásossághoz és élethez való
visszatérést. Visszatérés hitünk és életünk zsi-
nórmértékéhez. (Sola scriptula egyedül a szent-
írás). A reformáció nem emberi erõfeszítés,
mû! Isten adja az ébredést, a megújulást, Igéje
által, Õ hív megtérésre, újjászületésre. Hálát
adunk azért, hogy 1590. július 20-án Károlyi
Gás-pár és munkatársai a
magyar nemzet kezébe ad-
ták a teljes magyar nyelvû
Bibliát az apokrifusokkal
együtt. Guttenberg zseni-
ális találmánya által nép-
könyvvé lett, amit min-
denki anyanyelvén olvas-
hatott. Vajon olvassuk-e?

Azt mondják egyedül az
ember az a teremtmény,
aki emlékezni tud eltávo-
zott szeretteire. Tesszük,
tegyük ezt, de hogyan?
Tehetjük bibliás kegyes-
séggel vagy vaskos babo-
naságokkal.

...Tartozunk a halottakat tisztességesen elte-
metni, a kegyelet minden kötelességét teljesí-
teni, megemlékezni. Helytelenítjük, ha az el-
hunytakról soha egy jó szót nem szólnak, de
úgy gyászolunk, mint akiknek nincs remény-
ségük. Merítsünk vigasztalást a Bibliából. Jézus
mondja: „Aki én bennem hisz, annak örök
élete van” „Boldogok a halottak, akik az Úr-
ban halnak meg, mert megnyugosznak szenve-
déseiktõl, cselekedeteik pedig követik Õket”.

Hitvallásunkban pedig együtt mondjuk: hi-
szem a bûnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életet… Nem vagyonba kerülõ sír-
emlékek üdvözítenek, hanem Jézus Krisztus.
Többet ér egy szál virág, amit életében adsz
idõs édesanyádnak, mint egy szekérnyi, amit
a sírjára viszel. Ebben a földi életben kell

szeretni, támogatni, vi-
gasztalni szeretteinket.
Haláluk után ezt nem
lehet bepótolni sem-
mivel.

Az ember ha mélypon-
ton van (de ha csúcspon-
ton van is), csak a bibliás
gondolkodás segíthet
rajta. Modern civilizá-
ciónk és kultúránk min-
den csõdjének oka a
bibliás gondolkodástól
való elidegenedés. Saját
szemünkkel láthatjuk,
hogy az élet nem megy a

Biblia nélkül. Éppen ezért vigyük bele a Bibliát
életünkbe és cselekedeteinkbe, a hétközna-
pokba és ünnepnapokba, örömünkbe és gyá-
szunkba, aminek következménye egyfajta
tisztulás, megújulás lesz. Adja a jó Isten, hogy
egyén és közösségi életünket ne a dekadencia
(hanyatlás) jellemezze, hanem Isten Igéje
vezetésével a megújulás útját járjuk. Ezért „tolle
lege” vedd és olvasd!

Horváth György
református lelkész

Október ünnepei
a Biblia évében

Ötosztályos német két tanítási nyelvû tagozat:
A képzés egy nyelvi elõkészítõ évvel indul és a hagyományos értelemben vett négy

gimnáziumi osztállyal folytatódik.
Felvételi módja és követelményei: 4,0 feletti általános iskolai tanulmányi eredmény

(7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül).
A tagozatra jelentkezésnek nem feltétele a német nyelv elõzetes tanulása.
Nyílt nap: 2008. november 24. (hétfõ) 9 óra

Nyelvi elõkészítõ évfolyam – angol-informatika osztály
A nyelvi elõkészítõ évfolyamon a tanulóknak lehetõségük van heti 15 órában intenzíven

fejleszteni angol nyelvtudásukat. 10. évfolyamtól heti 5 órában folytatják a diákok az angol
nyelvet.

Felvételi módja és követelményei: 3,5 feletti általános iskolai tanulmányi eredmény
(7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül). Valamint központi írásbeli
felvételi magyar nyelv, ill. matematika tantárgyakból. A tanulmányi eredmény 40%-kal, a
felvételi eredménye 60%-kal számít be.

Nyílt nap: 2008. november 24. (hétfõ) 9 óra

Drámás osztály
A „drámás” képzés Nagykállóban mindenekelõtt a kommunikációt helyezi középpontba.
Felvételi módja és követelményei: Készségfelmérõ – két, egyenként maximum 5 perces

vers, próza vagy monológ, két népdal, ritmus- és mozgásgyakorlatok (zenés improvizációk
a bizottság kérésére) és 3,5 feletti tanulmányi eredmény.

A drámatagozatra felvételi elõkészítõ 20 fõ jelentkezése esetén 2008. november 16-án
indul. További információ: 30/ 90-36 -480

Nyílt nap: 2008. november 27. (csütörtök) 9 óra

Általános gimnáziumi osztály
Az általános tagozatot azon diákok részére ajánljuk, akik még nem tudták eldönteni, hogy

évekkel késõbb milyen pályán szeretnének dolgozni és ezért nem akarnak emelt szintû képzésben
részt venni.

Felvételi módja és követelményei: A gimnáziumi osztályban nincs felvételi vizsga. A
felvétel a tanulmányi eredmény alapján felállított rangsor alapján történik.  Minimális
követelmény a 3,5  általános iskolai tanulmányi eredmény, amely 7. év végi és 8. félévi jegyek
átlaga a készségtárgyak nélkül.

Nyílt nap: 2008. november 27. (csütörtök) 9 óra

Hatosztályos gimnáziumi osztály
Az osztály humán és reálvonalon emelt óraszámban, a 9. évfolyamtól csoportbontásban

tanulja a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tantárgyakat
Felvételi módja és követelményei: A hatosztályos gimnáziumi osztályban nincs felvételi

vizsga. A felvétel a tanulmányi eredmény alapján felállított rangsor szerint történik. Minimális
követelmény a 3,5 általános iskolai tanulmányi eredmény.

Pályaválasztási szülõi értekezlet: 2008. november 14. (péntek) 17 óra

A Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység

Képzési kínálata a 2009/2010-es tanévre

A Borsi Fajáték családi vállalkozás Nagy-
kállóban óvodáknak akciókkal, (árkedvezmény)
alapítványoknak felajánlásokkal igyekszik
segíteni és ez most sem történt másként!

2003 óta foglalkozunk minõsített kültéri fa-
játékok készítésével és telepítésével, mely igen
komoly és felelõsségteljes komplex szolgáltatást
igényel. Az elõzményekrõl annyit, hogy 2004
elõtt még nem alkalmazták az MSZ- EN 1176

szabvány elõírásait, amit mi a kezdetektõl köte-
lezõen alkalmazunk. Magyarország területén
15 alatt van a minõsített fajáték készítõ vállal-
kozások száma, forgalmazó kb. 70 cég. Fel-
kéréseket, megrendeléseket az ország több te-
rületén teljesítünk, pl.: Sopron, Budapest,
Szolnok, Sátoraljaújhely, de a határon túl is
építettünk köztéri játszóteret. A technikai fel-
tételek megteremtéséhez 500  m2 mûhelycsar-
nokot építettünk és a legmodernebb gépekkel
a faanyag teljes feldolgozását, késztermékké való
elõállítását tudjuk elvégezni. Mivel komplex
munkát végzünk a szállítást és a játékok lete-
lepítését az egész ország területén saját magunk
végezzük.

Köszönjük a lehetõséget, tisztelettel: BORSI
FAJÁTÉK vállalkozás

Nagy örömmel fogadtuk Juhász Zoltán polgármester úr és Birta Ferencné, az
általános iskola igazgatónõjének a megkeresését, mely szerint az iskola udvarára
készítsünk egy többfunkciós játékot, mely megfelel az MSZ- EN és Európai uniós
szabványnak. S tényleg (félretéve minden más munkánkat) egy hét alatt az iskola
udvarán „termett”! Mint nagykállói vállalkozók szívesen tettünk eleget a felkérésnek,
hiszen már a helyi óvodák udvarait is számos játékunk színesít.

Borsi  fajáték - a gyermekek örömére

2008. szeptember 28-án egy négy fõs dele-
gáció részeseként a Tisza völgyében található
Técsõt, a 12 ezres Ukrán várost kerestük fel. A
látogatás a Técsõi Városi Napok rendezvénye
alkalmából történt. Találkozhattunk a román,
a szlovák, ukrán és az új testvérváros Jászberény
képviselõivel is. Lehetõség nyílt a múlt századi
hangulatot idézõ kisváros útján sétálni, ahol
szebbnél-szebb polgári stílusú házak sorakoz-
nak. A fõtéren a katolikus és a református
templomot is megcsodálhattuk.

A lakosság többnemzetiségû, békességben él
egymás mellett a kb. 3-4 ezernyi magyar, az
ukrán, a ruszin és a szlovák nemzetiségûekkel.

Técsõn jártunk Ezt nagyon kedves vendéglátóink: a város pol-
gármestere, alpolgármesterei, képviselõi, a lí-
ceum, az általános iskola igazgatója és a civil
szervezetek vezetõi is megerõsítették. Látogatá-
sunk ideje alatt láthattuk a civil szervezetek ál-
tal szervezett színes, színvonalas kulturális
programokat.

Kárpátaljáról elhoztuk magunkkal a város-
vezetõk és a civil szervezetek üdvözletét min-
den nagykállói lakos számára, akik jó szívvel
gondolnak vissza kállói látogatásaikra.

Szíves meghívásukat adhatom át ezúton:
mindenkit sok szeretettel várnak Técsõ váro-
sának lakói.

Almási Lászlóné
Kolping Család Egyesület

A Posta ünnepi
nyitva tartása

2008. október

2008. 10. 20. hétfõ: 08.00-16.00
2008. 10. 21. kedd: 08.00-16.00
2008. 10. 22. szerda: 08.00-17.00
2008. 10. 23. csütörtök  ZÁRVA
2008. 10. 24. péntek:  ZÁRVA

2008. 10. 25. szombat:  ZÁRVA
2008. 10. 26. vasárnap: ZÁRVA

   2008. 10. 27. hétfõ: 08.00-16.00
 
2008. november

2008. 11. 01. szombat: ZÁRVA
2008. 11. 02. vasárnap: ZÁRVA
2008. 11. 03. hétfõ:      08.00-16.00

Továbbiakban a szokásos nyitvatartási
rend szerint.
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A XI. Nagykállói Napok alkalmából rendezték meg – a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által támogatott –
Országos Veterán Tornát, 60 éven felüliek részére.

A tornára négy csapat nevezett: Nagykálló, Geszteréd,
Hajduvárosok és Borsi. A nagy küzdelemben a következõ
sorrend alakult ki:

1. Nagykálló
2. Borsi
Az MLSZ által felajánlott díjakat Õze Tibor (MLSZ) és

Tóth György a torna fõszervezõje, a nagykállói csapat
kapitánya adta át a senior sportolóknak.

Tóth György

Veterán torna

3. Hajduvárosok
4. Geszteréd

Bánkúttól-Szilvásváradig
A Fátyol vízesés

„Az élet maga a mozgás…” E gondolat jegyében ren-
dezte meg a Magyar Szív Egyesület 2008. szeptember
12-14. között a XIX. Szívbetegek Országos Konferen-
ciáját és Sporttalálkozóját Nagyatádon.

A nagykállói Szív Egyesület is benevezett a rendezvényre 24
fõvel a következõ sportágakban: kispályás labdarúgás, atlétika
(800 m-es síkfutás), sakk, asztalitenisz, úszás, teke, természetjárás.

Hosszú utazásunk ellenére kárpótolt bennünket a kedves
fogadtatás, a nyitó ünnepség. Tartalmas elõadásokat hallhattunk
neves kardiológusoktól, pszichológusoktól. Megismerhettük
Nagyatád Szív Egyesületének programját, munkásságát. A
rendezvény második napján zajlottak a sportesemények.
Labdarúgóink helyzetét nehezítette, hogy a negyedik, ötödik

Szívünk egészsége

mérkõzés végére nagyon elfáradtak. Kis gólkülönbséggel
maradtunk le a dobogóról.

Sakkozóink közül Ruszka Jolán nyugdíjas középiskolai tanár
minden meccsét megnyerte, így harmadszor is felállhatott a
dobogó legmagasabb fokára. Büszkék vagyunk rá. Nagy Sándor
férfiversenyzõnk negyedik lett. Dicséretet érdemel. A 800
méteres síkfutásban Tímár Imre szintén 1. helyezést ért el.
Örültünk a második aranyérmünknek.

Ruszka Jolán harmadszor is a dobogó legfelsõ fokán

50 méteres gyorsúszásban Hamar Vilmos felállhatott a
dobogó harmadik fokára. Így megvolt a harmadik érmük,
mint az olimpikonoknak. Eredményesen küzdött nõi

A 800 méteres síkfutás gyõztese: Tímár Imre

tekecsapatunk is, õk a középmezõnyben végeztek. Nõi
asztaliteniszezõink 5. helyezettek lettek: Tóth Györgyné, Ha-
mar Vilmosné. Az összesített pontversenyben középme-
zõnyben végeztünk, habár legkevesebb versenyzõvel mi
rendelkeztünk. Megelõztünk 50-60 fõvel kiálló csapatokat is.

A délután folyamán a nem versenyzõk megismerkedhettek
Nagyatád nevezetességeivel, múltjával, jelenével idegenvezetõ
segítségével. Nagyon tiszta, virágos, szép kisvárost ismerhet-
tünk meg.

A harmadik napon színvonalas záróünnepségen vehettük
át a kiérdemelt érmeket, okleveleket és elismerést. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani Nagykálló Képviselõ-
testületének az anyagi támogatásért, Juhász Zoltán polgármester
úrnak az utazás megszervezéséért.

Köszönjük a sportolók helytállását, amellyel városunk hír-
nevét öregbítették. Reméljük az elkövetkezõ idõkben is alkalom
nyílik arra, hogy hasonló rendezvényeken vegyenek részt
egyesületünk tagjai.

A gyõztes csapat tagjai: Álló sor: Kulimár János,
Fehér János, Tóth Attila (játékvezetõ), Busák János,
Juhász László, Gemzsi Miklós.

Guggolnak: Tóth György, Krizsai László, Lipõk
Lajos, Tímár Imre  (Amatõr felvétel)

Megtréfálhatta volna az idõjárás a sportnap sike-
rességét, ha a rendezõk nem készültek volna fel az
esõs idõre, versengések helyszínéül ugyanis a városi
sportpályát és a strandfürdõ területét képzelték el. Ezért
a  rossz idõre is felkészülve a város testnevelõi és óvó-
nõi szinte minden eltervezett sporteseményt színvo-
nalasan meg tudtak rendezni.

 A sportágak és helyszínek a következõk voltak:

Városi Sportcsarnok: ünnepélyes megnyitó, óvodások
zenés gimnasztikája, korosztályos focitornák, testvérvárosok
ügyességi vetélkedõje, ünnepélyes eredményhirdetés.

Általános iskola tornaterme: asztalitenisz.
Budai Nagy Antal Szakközépiskola Intézményegység

tornaterme: röplabda.
Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység

tornaterme: korosztályos kosárlabda tornák.
Városi sportpálya: középiskolás focitorna.
Strandfürdõ: étkezés, a Nagykállói Beteg Gyermekekért

Alapítvány segítõkész közremûködésével
A Mártírok út, sportpálya elõtti része: Mókus motoros

bemutatója, aki a sportnapot az eredményhirdetés után igen
színvonalas motoros bemutatóval zárta.

A városi sportnapot a jövõben is szeretnénk megrendezni,
hiszen közel 1000 nagykállói fiatalnak és az idõsebb korosztály-
hoz tartozóknak tudtunk egy felejthetetlen sportolással eltöltött
napot szervezni.  

Városi Sportbizottság

III. Nagykállói Sportnap
2008. szeptember 20.

A nagykállói Szabadidõsport és Természetbarát Egyesület
(SZATE) 2008. október 24-ére (péntekre) kirándulást és túrát
szervez a Bükk-hegységbe, a természetkedvelõk, a gyalogolni
vágyók, az érdeklõdõk, az egyesület tagjai és barátaik részére.

Indulás: reggel 6 órakor Fõtérrõl
Érkezés: este kb. 18 órakor Fõtérre
Utazás: autóbusszal. Túraútvonal: Bánkút - Faktor-rét -

Huta-rét - Kukucsó-hegy - Istállós-kõ - Istállós-kõ barlang -
Szalajka-völgy - Szilvásvárad.

Túratáv: 13 km. Szintemelkedés: 250 m.
A túrát vezeti: Kondor Bertalan, ezüstjelvényes túravezetõ.
Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska, csúszásmentes lábbeli

(túrabakancs, edzõcipõ), valamint idõjárásnak megfelelõ öltözet.
Étkezés: egyénileg (ki mit hoz magának).
Részvételi díj: 2.400 Ft/fõJelentkezés és a befizetés

megbeszélése: Kondor Bertalannál a 06-20-39-85-950
telefonszámon.

Felvilágosítást a túráról Kondor Bertalannál a 06-
20-39-85-950 telefonszámon lehet kérni.

A túrán mindenki saját felelõsségére vesz részt!
A szervezõk a túraprogram a változtatásának jogát fenntart-

ják, tekintettel az idõjárási, vagy más elõre ki nem számíható
tényezõkre.

Horváthné Dr. Ónodi Borbála és Magyar György
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M O Z A I K

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.

A P R Ó H I R D E T É S

Gelsi Attila és Sallai Enikõ Veronika
Molnár János és Hriczu Mária

Zolnai Tibor Csaba és Kovács Anita
Tisza István és Bozó Anikó

Farkas Csaba és Biró Mariann Angéla
Takács Norbert és Tündik Krisztina

Vadász József és Varga Anna
Csonka Péter és Somlyai Erzsébet Éva

Germán Lászlóné
Vasas János
Árpád László
Karácsony Mihályné
Fazekas László
Balogh Károlyné
Kaczor Tibor
Csomós Jánosné
Kiss András

 Cseresznye László
Magyar állampolgár lett:

Elhunytak:

GRATULÁLUNK a házasságot kötött pároknak:

Juhász Ferenc
Donka Péterné
Csordás János
Hideghuti Miklós
Antal Ferenc
Vass Józsefné
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Nagykálló, Kisharangodi úton 1976 nm telken, 47 m2-es
felújításra szoruló lakóház, nyári konyhával,melléképületekkel
ELADÓ. Ár: 5,5 millió Ft. Telefon: 42/263-590

Nagykállóban, a Csokonai úton 926 m2-es építési telek,
termõ gyümölcsössel ELADÓ. Telefon: 42/263-501

Nagykálló fõutcáján vállalkozásra is alkalmas, szintes 200
m2-es családi ház, dupla garázzsal, pincével, szép kerttel ELADÓ.

Telefon: 70/3124-719
Általános iskolás 1-2. osztályos gyerekek korrepetálását

vállalom minden tantárgyból. Érdeklõdni 19 órától.
Telefon: 42/264-565

Magyar nyelv- és irodalomból korrepetálást, érettségire felké-
szítést (közép- és emelt szinten) vállalok.  Telefon: 70/348-7714

Cipõkészítést méretre, cipõjavítást rövid határidõre vállalok.
Érdeklõdni: Csokonai út 17/a. Telefon: 42/263-501

Törzskönyvezett szülõktõl származó tricolor beagle kiskutyák –
oltva, féregtelenítve – eladók, elõjegyezhetõk. Telefon: 20/8046-100

MUNKALEHETÕSÉG: Önállóan dolgozni tudó, csinos
pultoslányt keresünk esti, hétvégi munkára a Carl Music Cafe-
ba. Jelentkezni lehet: elõzetes telefonos egyeztetés után. Telefon:
30/6327-537

Nem baj, ha nem emlékszel, de Neked adtam kölcsön a Solux-
lámpámat, hogy segítsek a bajodon. Ezt a lámpát elhunyt szü-
leimtõl örököltem. Most betegek az unokáim, s nagy szükség
lenne rá. Kérlek szépen hozd vissza! Ne vedd el, hiszen nem
ezt érdemlem Tõled, mikor szükséged volt rá, segítettem Rajtad.
Vadonné Katika, Nagykálló, Béke utca 15.
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