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A „BiKe – Biztonságban kétkeréken munka-
helyek megközelítése Nagykállóban –
Nagykálló-Kállósemjén hivatásforgalmú
kerékpárút építése” címû pályázat megvaló-
sítása 90.835.080 forintból valósulhat meg,
amibõl 81.751.572 forintot az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv pályázatán nyerte a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás. Ezt a két település összesen 9.083.508
forinttal egészít ki - a közigazgatási területükre
jutó kerékpárút szakasz szerint, Nagykálló
önkormányzata: 4.399.798, Kállósemjén
önkormányzata pedig 4.683.710.- forinttal.
Ebbõl az összegbõl egy 3321 m hosszú és 2,6
m széles (Nagykálló 1608,6 m, Kállósemjén
1712,4 m) szakasz épülhet.

Kerékpárút épül
Nagykálló és Kállósemjén között

Ünnepélyes keretek között megtörtént a Nagykálló-Kállósemjén közötti kerékpárút
alapkõletétele. A beruházás összköltsége több mint 90 millió forint, aminek 90
százalékát az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program
pályázatán nyerte a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás,
míg a 10 százalékos saját forrást a két település biztosítja.

Az összekötõ kerékpárút egy átfogó, szerve-
zett koncepció része, amely a Kistérség telepü-
léseit összekötõ kerékpárutak megépítésére
irányul, s ennek a fejlesztésnek a Nagykálló-
Kállósemjén kerékpárút megépítése az elsõ
mérföldköve. A Társulás még 2006-ban két
sikeres pályázatot nyújtott be a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központhoz a nagy--
kállói kistérség Nagykálló-Kállósemjén (7212
m) és a Szakoly-Balkány-Geszteréd-Bököny

(14472 m) kerékpárutak tervezésére. Azóta
elkészültek a kistérség településeit összekötõ
kerékpárutak tervdokumentációi, melyek
illeszkednek a megyei rendezési tervhez.

– A beruházás fontosságát bizonyítja, hogy
az M3-as autópálya megépülésével ezen a
szakaszon is megnõtt a gépjármû forgalom,

ezáltal a kerékpáros közlekedés veszélye is
tovább fokozódott. A Társulás I. ütemben a
Nagykálló-Kállósemjén települések közötti
külterületi részen kívánja megvalósítani a
kerékpárút építését, mivel itt a legjelentõsebb
a munkahely és lakhely közötti ingázók száma,
akik a kerékpáros közlekedést választják. Nap,
mint nap kerékpárral közelítik meg Kállósem-
jén felöl Nagykállót, a kistérség központját a
munkába, iskolába tartók – mondta Juhász
Zoltán, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás elnöke az ünne-
pélyes alapkõletételen. – A kerékpárút meg-
építése több szempontból is pozitívan hat a
közvetlen és közvetett környezetre, hiszen a
biciklisek közlekedését könnyíti és fokozza
biztonságukat. Az útépítési munkák –
amennyiben az idõjárás engedi – várhatóan
2008. november 30-án fejezõdnek be.

Az ünnepélyes alapkõletétel

Juhász Zoltán elhelyezi az alaprajzot,
a napi sajtót és némi aprópénzt az útalapba

Épül a bicikliút

– Az épülõ Ipari Park területén egy
császárkori település és a valószínûleg hozzá
tartozó temetõ, illetve egy késõ népvándorlás
kori – más néven késõ avar kori (Kr. u. VII-
IX. századi) település házait, a hozzá tartozó

Királykori leletek az Ipari Parkban
A Nagykállói Ipari

Park talajrendezési
és közmûvesítési
munkálatai közben
értékes leletekre: egy
császárkori (Krisztus
utáni II.-IV. száza-
di) szarmata sírra
bukkantak a mun-

kások. A Jósa András Múzeum régészei
a bejelentést követõen, október 27-én
régészeti feltárásokba kezdtek a terü-
leten.

Scholtz Róbert

Királykori temetkezési hely árkokkal

Korabeli lakóház és túzhely maradvány

gabonatárolókat és szemetes gödröket találtak
néhány kilométerre Nagykállótól – tájékoz-
tatott Scholtz Róbert, a Megyei Jósa András
Múzeum régésze. – Az ásatások során novem-
ber közepéig kb. 150 objektumot sikerült fel-
tárni; ezeknek a negyede sír, a többi pedig a

településhez tartozó árok, gödör és lakóház
maradvány.

A szakember elmondta, hogy a sírok többsé-
gét bolygatták, feltehetõen sírrablók ki-
fosztották, így sem halotti csontokat, sem
pedig a nyughelyekbe a halottak mellé te-
metett ékszereket és viseleteket, valamint
használati tárgyakat, a túlvilágra szánt étel és
ital mellékletekhez edényeket sem találtak.

Az ásatás során a lakóházakból töredék
használati tárgyak kerültek elõ. A csekély számú
lelet Scholtz Róbert szerint azzal is ma-
gyarázható, hogy ezen a területen igen savas,
hosszú távon (évszázadokon át) maró hatású
is lehet a homok, ami megsemmisíthette az
értékes leleteket.

A feltárt régészeti anyagot Nyíregyházára,
a Jósa András Múzeumba szállították, ahol
feldolgozzák és rekonstruálják azokat.
Felvetõdött annak lehetõsége is, hogy a teljes
régészeti munkálatok befejezése után Nagy-
kállóban is bemutassák a letûnt századok, az
akkor élt emberek használati tárgyait, lakóhá-
zaik maradványait, temetkezési helyeit.

Karácsonyváró

A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják!

December 18. (csütörtök):
Egész napos kirakodóvásár
16,00 órától a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek mûsora
16,30 órától a Kállai Gyermek Néptánccsoport  Betlehemese
17,00 órától népies, játékos vetélkedõk a téli ünnepkör jegyében a Kállai

   Kettõs Közalapítvány és a Kállai Kettõs Néptáncegyüttes lebonyolításában
December 19. (péntek):

Egész napos kirakodóvásár
16,00 órától a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsõde gyermekeinek mûsora
16,30 órától az Nagykállói Általános Iskola 5. osztályos drámaórás gyerekek

   karácsonyi mûsora
17,00 órától játékos vetélkedõk a téli ünnepkör jegyében a Gratis Egyesület

   közremûködésével
December 20. (szombat):

Egész napos kirakodóvásár
16,00 órától  Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dolgozóinak

    karácsonyi mûsora
16,20 órától az Õszi Napfény Nyugdíjas Egyesület Naplemente Nótakörének

  „Karácsonyi énekek” címû mûsora
17,30 órától a KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPI DALLAMOKKAL, a Mûvelõdési

   Központ aulájában. Közremûködnek a helyi mûvészeti csoportok.
   A vendégeket az általános iskola diákjai saját készítésû ajándékokkal lepik meg.

Az Adventi készülõdés jegyében 2008. december 1-jétõl, hétfõnként 11.00 órától
      a  szökõkútnál, adventi gyertyákat gyújtanak a hittanos gyermekek közremûködésével

Nagykállóban elsõ alkalommal december 1-jén megnyílik a MIKULÁS-HÁZ.
A gyerekek a Mikulás házában verssel, énekkel köszönthetik a kedves nagyszakállút, aki
 cserébe apró ajándékokkal lepi meg a gyerekeket.
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PÁLYÁZAT
Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be

a  Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett „Integrált Közösségi és Szociális Tér Cím”
elnyerésére. Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatásból Nagykálló Ludastón
olyan közösségi ház kialakítását szeretnék megvalósítani, melynek elsõdleges célja
a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhetõ szolgáltatások körének
bõvítése, a kihasználatlan épület felújítása és mûszaki korszerûsítése.

Nagykálló Város Önkormányzata elõtt lehetõség nyílt a Környezet és Energia Operatív
Program keretében középület és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát
(víztakarékos, energiatakarékos) átalakítására kiírt pályázat benyújtására. A tervek szerint a
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Korányi Frigyes intézményegységének
épületére vonatkozóan többek közt az alábbi tevékenységek valósulnának meg: víztakarékos
berendezések felszerelése a vizes helyiségekben, esõvízgyûjtõ hasznosító rendszer kiépítése, szelektív
hulladékgyûjtés teljes körû bevezetése, utólagos hõszigetelés kialakítása és nyílászáró csere.

A pályázaton igényelhetõ összeg max. 200 millió forint, a támogatás mértéke 95 százalék. A
megvalósítás tervezett költsége 199.824.000 Ft. A pályázat benyújtásához szükséges önerõ
9.991.200 Ft, az igényelt támogatás: 189.832.800 Ft.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP – 2008-6.2/B kódszámú
Középület és más nagy látogatottságú építmények komplex környezetbarát (hulladékmegelõzõ,
víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása kiírt pályázat beadását a Képviselõ-testület támogatta.

VÁROSFEJLESZTÉS
Nagykálló Város Önkormányzata korábbi határozataival döntött az ivóvízminõség javító

Programhoz való csatlakozási szándékáról. A beérkezett szándéknyilatkozatok alapján az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 3 önkormányzati társulás létrehozására tett
javaslatot. A mi önkormányzati társulásunkba 47 önkormányzat jelezte elõzetes belépési szándékát.
A Képviselõ-testület részérõl legfõbb kérdésként a tulajdonviszonyok alakulása az esetlegesen
bevitt vagyon illetve a beruházással megvalósuló közös vagyon tulajdonba adásának módja
volt. Horváth Sándor (VP) kérdése arra irányult, hogy az így létrehozott társulásnak milyen
hatásköre lesz majd, illetve a tagság egy-egy település számára milyen elõnyökkel, esetleg
hátrányokkal jár majd.

Juhász Zoltán polgármester elmondta, hogy városukban egyes területeken a 30-40 éves vízvezeték
hálózat korszerûsítése a legproblémásabb, illetve az, hogy a jövõben a jelenlegi díjakat nem
tudja tartani az Önkormányzat. Emellett Horváth Károly (VÉK) alpolgármester a víztisztítás,
a szûrõberendezések korszerûsítését, felújítását említette, míg megoldásra váró feladatot. Végül
a testület elnapolta – a társulásról további információgyûjtésig – a napirend feletti szavazást.

A Nagykállói Önkéntes Tûzoltó Egyesület októberben terjesztette a testület elé a 2008. évi
beszámolóját. Enyedi Sándor, az Egyesület vezetõje elmondta, hogy a tûzoltás mellett a
lánglovagok legfontosabb feladata a TESZOVÁL Kft-nél dolgozó újonnan kiképzett tûzoltók
munkába állítása volt

A 2008-as évben a tûzoltóknak 36 vonulása volt, ebbõl 18 tûzeset, 6 mûszaki mentés. A
Képviselõ-testület elfogadta a nagykállói Önkéntes Tûzoltó Egyesület idei beszámolóját.

A XI. Nagykállói Napok rendezvénysorozaton ünnepelte az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
fennállásának 115 éves évfordulóját. A programon részt vettek a metzingeni tûzoltók is, akik
felajánlottak az egyesület részére egy nagyobb feszítõvágó eszközt.

OKTATÁS, KULTÚRA
A közelmúltban Juhász Zoltán polgármester tárgyalásokat folytatott a Nyíregyházi Fõiskola

Gazdasági- és Társadalomtudományi Karának vezetõjével (dr. Kvancz Józseffel) a felsõfokú
szakképzés beindításáról. Ennek eredményeként elhangzott, hogy városunkban a Nagykállói
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a következõ felsõfokú szakképzést (FSZ) adó
szakmacsoportok beindítására lenne lehetõség: - logisztikai mûszaki menedzserasszisztens, - in-
formatikai statisztikus és gazdasági tervezõ, - intézményi kommunikátor, - kereskedelmi
szakmenedzser, - banki szakügyintézõ, - pénzügyi szakügyintézõ

A Fõiskola az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása céljából együttmûködési
szerzõdést köt a szakközépiskolával felsõfokú szakképzés feladatainak ellátására. A felsõfokú
szakképzésre történõ felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése, a képzési idõ pedig
négy félév. A képzés sikeres teljesítését követõen a végzett hallgató jelentkezhet a Fõiskola
alapképzésén azonos képzési területhez tartozó szakra, ahol a FSZ-ben szerezhetõ kreditek egy
részét az alapképzésben beszámítják. Az FSZ-ben sikeres szakmai vizsga alapján a felsõoktatási
intézmény az OKJ-ben meghatározott szakképzést igazoló bizonyítványt ad ki.

SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
Módosította a testület az Önkormányzat egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló

rendeletét. A módosítást követõen 2008. november 1-tõl a rendelet néhány pontja az alábbiak
szerint változott:

1.§. „d.) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább havonta
egy alkalommal személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elõsegítõ programban
foglaltak betartását.”

9.§.c.) „- az egy éve tartós munkanélküliek számára a családgondozók által havi rendszerességgel
nyújtott karrier-tanácsadás, mentálhigiéniás tanácsadás, melyen a részvétel önkéntes”

SPORT
Az októberi ülésen tárgyalta a Képviselõ-testület Nagykálló Város verseny- és tömegsportjának

helyzetérõl készült beszámolót. Az elõterjesztés tárgyalásakor elhangzott, hogy sikeresen szervezték
meg a XI. Nagykállói Napokon a III. Sportnapot, amely program megszervezésében nagy
segítséget nyújtottak a pedagógusok és civil szervezetek, akiknek Horváth Sándor, a Sport
Bizottság elnöke ezúton is köszönetet mondott aktív közremûködésükért.

A Képviselõ-testület módosította a köz-
terület-használat engedélyezésével kap-
csolatos eljárásokról szóló rendeletét,
mely módosítás 2008. augusztus 1-én
lépett hatályba.

A rendelet hatálya kiterjed:
a) az ingatlan-nyilvántartásban közterület-

ként (pl. közút, tér, járda, park) nyilvántartott
kül- és belterületi földrészletekre;

b) a kül- és belterületi földrészletek, illetõleg
építmények közhasználatára átadott részére.

A közterület rendeltetéstõl eltérõ
használatához engedély szükséges.

Közterület-használati engedélyt kell
beszerezni:
 A közterületre nyúló üzlethomlokzat, üzleti

védõtetõ. Ernyõ, szerkezet, hirdetõ-berendezés,
cég- és címtábla, önálló hirdetõ-berendezés
(telepített reklámhordozó felület kivételével),
illetve a telepített reklámhordozó felületen
elhelyezni kívánt plakát elhelyezéséhez

F e l h í v á s A közterület-
használat csak
meghatározott
idõre, illetõleg
feltétel bekövet-
keztéig engedé-
lyezhetõ.

Az engedélyes
közterülethasz-
nálati díjat köte-
les fizetni az ön-
kormányzatnak!

Közterület-használat díjtételei:
a) közterületre nyúló üzlethomlokzat, üzleti

védõtetõ. Ernyõ, szerkezet, hirdetõ-berendezés,
cég- és címtábla, önálló hirdetõ-berendezés:

1 m2-ig 1.000.- Ft/hó
3 m2-ig  3.000.- Ft/hó
3 m2 fölött 5.000.- Ft/hó

b) telepített reklámhordozó felületen elhe-
lyezett plakátok:

   960.- Ft m2/hét
1.440.- Ft m2/hét

Kovács Ferenc

A két világégés több
mint 600 áldozatára, a
munkatáborokba elhurcolt
és a háború borzalmait
átélt áldozatokra emlékez-
tünk november 1-én a
nagykállói temetõben a
mártírok tiszteletére állított
emlékmûnél, azokra, akik
az elmúlt vérzivataros szá-
zadban a háborúkban vesz-
tették életüket.

A Nagykállói Általános
Iskola tanulói Szabó Na-
tália, Sándor Bence és a
Meglepetés Énekegyüttes
mûsora után Horváth

A Szabadság kertben megtartott ünnepi
meg-emlékezésen városunk polgármestere,
Juhász Zoltán emlékezett az 52 évvel ezelõtt
történt forradalmi események áldozataira,
mártírjaira és még élõ résztvevõire. Ünnepi
beszédében az 56-os forradalom utáni 33 év
fojtogató csendrõl beszélt.

– Ha most csendet kívánunk, az min-
denekelõtt a fõhajtás csendje kell, hogy
legyen. Fõhajtás az 56-os forradalom

„Egy nép kiáltott, aztán csend lett…”
A 1956-os forradalom és szabadságharc évordulójára és a harmadik Magyar

Köztársaság kikiáltására emlékeztek Nagykállóban is október 23-án.

E m l é k e z t ü n k

több ezer halottja és 200.000 me-nekültje
elõtt. Fõhajtás a 367 halálos ítélettel
elítélt  elõtt. Ha most csendet kívánunk,
akkor az a gondolkodás és a tisztán látás
csendje kell, hogy legyen – mondta
Juhász Zoltán.

A polgármester megemlékezése után
a Nagykállói Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium drámatagozatos
diákjai „Õrült Lélek Vert Hadak” címû
elõadásukkal idézték fel a ma emberének
a forradalom egy-egy pillanatát.

György református lelkész emlékezett ünnepi
beszédé-ben az áldozatokra, és felidézte a
világháborúk borzalmait.

– A XX. századot joggal nevezhetjük a
világháborúk és a diktatúrák századának,
amelyek évtizedekre lehetetlenné tették a

normális életet. Vajon
tanulhatunk-e a nagy
tanítómestertõl, a tör-
ténelemtõl? Jobb lett-e a
világ, vagy csak más-
milyen? Tanuljuk meg a
XX. század  történel-
mébõl, hogy a diktatúrák,
hivatkozzanak bármilyen
szép elvekre: ember-
ellenesek, vele szemben
csak a hit és erkölcs ereje
állítható! Legyen a Biblia
éve figyelmeztetõ jel
mindannyiunk számára,
felelõsek vagyunk egy-
másért és a vágyott jobb

világot csak a hit és lélek erejével tudjuk elérni
és fenntartani – mondta Horváth György.

Az megemlékezés után a jelenlévõk koszo-
rúkat, virágokat helyeztek el, gyertyát, mécsest
gyújtottak az emlékmûnél.
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20 éve a Magyar Vöröskereszt VII. Kong-
resszusa olyan határozatot hozott, hogy
november 27. legyen a Véradók Napja.

Országszerte ezen a napon köszöntjük a
véradókat, a mindennapok hõseit, akik az
adakozás legtiszteletreméltóbb formájában
segítik nap mint nap a rászorulókat.

A segítségnyújtás és az önzetlen adomá-
nyozás talán legszebb példája a véradás.
Nagykállóban nagyon sok az önzetlen, mások
iránt szolidaritást és felelõsséget vállaló véradó.
Õket köszöntjük és méltatjuk e néhány sorban
a Véradók Napja alkalmából.

Kívánjuk, éljenek meg sok sikert, példájukkal
toborozzák az újabb véradókat, magatartásuk-
kal jelképezzenek egy tisztességes társadalmi

példamutatást, jelenítsenek meg egy új visel-
kedésformát!

Irántuk érzett nagyrabecsülésünk jeléül a
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete „Kiváló véradó kollek-
tíva” kitüntetést adományozott a városnak,
amelyet a véradók nevében a napokban vett
át Juhász Zoltán polgármester a Megyeháza
Dísztermében megrendezett megyei véradó-
ünnepségen.

Két nagykállói ötvenszeres véradót, Bartha
Gergelyt és Rácz Jánost is köszöntöttük ezen
a napon. Nagykálló hírnevét tovább öreg-
bítette a Cantarella Kamarakórus, akik
elõadásukkal emelték az ünnepség fényét.

Botáné Hatházi Mónika
Magyar Vöröskereszt

A nagykállói véradókat köszöntötték

Az ünnepek közeledtével elszaporodó
viráglopások, temetõbe látogatók értékeinek
eltulajdonítása, idõs személyek inzultálása
sajnos visszatérõ jelenség a sírkertekben. A
nagykállói temetõben több, a szeretteik nyug-
helyét felkeresõ állampolgárt is megkárosí-
tottak az elmúlt 2-3 év során. Több esetben
történt gépkocsifeltörés, zsebtolvajlás és egyéb
lopás, illetve több esetben jelentettek a hozzá-
tartozók koszorú és viráglopást is a rendõrsé-
gen. Ezt elkerülendõ idén megerõsített rendõri
szolgálattal voltak jelen a temetõ környékén a
Nagykállói Rendõrõrs civil- és egyenruhás
járõrei, valamint a polgárõrség tagjai novem-
ber elsõ hétvégéjén. Ennek köszönhetõen eb-

Szolgáltak és védtek
Évrõl-évre halottak napja környékén megélénkül a temetõk környéke, amikor

hozzátartozók keresik fel elhunyt szeretteik nyughelyét. De nem csak õk, hanem a
tolvajok, zsebesek is megjelennek, akik a nagyobb tömegben könnyebben jutnak
„zsákmányhoz”.

Még június elején három ömbölyi férfi elrabolta a Szabadság térrõl II. Rákóczi Ferenc
bronzötvözetbõl készült mellszobrát, majd néhány nappal késõbb Nyíregyházán a Vécsey
Károlyt megformázó mellszobrot döntötték le és ugyancsak feldarabolva akarták eladni, de
ekkor a nagykállói rendõrök elfogták õket.

A nagy közfelháborodást kiváltó lopásokkal az elsõ esetben 2 millió forintos kárt, a második
esetben nagyjából 3,5 millió forintos kárt okoztak. A megrongált szobrokat nem lehetett hely-
reállítani, hiszen a nagykállói szobrot el is adták, amiért kb. 50 ezer forintot kaptak.

A megyei bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott, és lopás bûntettében bûnösnek találta
a vádlottakat. Az elsõ rendû vádlottat Lakatos Lászlót 5 év fegyházra, Szabó Józsefet 4 év
börtönre, Lakatos Józsefet 2 év börtönre ítélte, ami mindhárom vádlott esetében jogerõs. A
fõbüntetés mellett vagyonelkobzásra és a közügyektõl eltiltásra ítélték a tolvajokat.

Mint korábban hírül adtuk: Nagykálló Város Képviselõ-testülete döntött arról, hogy jövõ
évben Nagy Lajos Imre szobrászmûvésszel újból elkészíttetik II. Rákóczi Ferenc mellszobrát.

Elítélték a Rákóczi-szobor elrablóit

ben az évben nem jutott a rend-
õrség tudomására bûncselek-
mény vagy szabálysértés elkö-
vetése.

– Október utolsó napjaiban
és november elején 12 órás szol-
gálatot teljesítettek kollégáim a
sírkertben és annak környékén
– tájékoztatott Molnár Péter,
a Nagykállói Rendõrõrs Köz-
rendvédelmi alosztályának veze-
tõje. – Ezekben a napokban
legalább 16 járõr vigyázott a
közrendre, akiknek a polgár-
õrök segítették munkájukat.

Papp János, a Nagykállói Polgárõr Egyesület
vezetõje elmondta, hogy a civil szervezet
munkatársai halottak napja elõtt már több
nappal jelen voltak a sírkertben és annak
környékén a délutáni és esti órákban.

– Szerintük maga a járõrszolgálat, legyen
az rendõri, vagy polgárõri egyfajta visszatartó
hatással bír – mondta az egyesület vezetõje. –
Bízom benne, hogy önkéntes tevékenységünk
is hozzájárult a zavartalan és méltó megemlé-
kezés  biztosításához.   

Egyébként érdekes, vagy inkább meglepõ,
de tény, hogy Európában egyedül Magyar-
országon kell a temetõkben õrzõ-védõ szolgá-
latot tartani halottak napja környékén.

A megnyitó konferencián elõadással mutat-
kozott be Nagykálló, majd a nap folyamán a
partnerek egyeztették a három éves együttmû-
ködés tervezett lépéseit. Megvitatták többek kö-
zött a partnertalálkozók idõpontját valamint a
költségek elszámolásának technikai részleteit,
amihez a program irányító hatóságának (JTS)
két osztrák képviselõje nyújtott segítséget.

A Közép-európai Transznacionális
program (Central Europe Programme – CES)
egy Európai uniós közösségi program, amely a
közép-európai térség uniós országait, így
Ausztriát, Csehországot, Németországot, Ma-
gyarországot, Olaszországot, Lengyelországot,
Szlovákiát és Szlovéniát, valamint a nem EU tag
Ukrajna határmenti területeit foglalja magába.
A programra egyénileg nem, hanem nemzetközi
konzorciummal lehet pályázni a térség országai-
ból származó partnereknek, akiket egy fõ partner
képvisel.

A transznacionális együttmûködési program
lényege, hogy területi egységként értelmezhetõ,
több országból álló területek közösen keresse-
nek megoldásokat a térséget érintõ problémákra.
Az együttmûködéseknek tehát olyan kérdésekkel
kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös
munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest,
mintha az adott problémára a résztvevõ országok
külön-külön, nemzeti szinten keresnének meg-
oldást. A transznacionális projektek hagyomá-
nyosan 5-7 ország 10-15 partnerének részvételével
szoktak megvalósulni. A projektek leginkább ku-
tatási, tervezési, szakmai együttmûködési
jellegûek, beruházási vagy komolyabb beszerzési
elemet nem tartalmaznak. A program támogatja,
hogy a közös munka késõbbi – már nem e

N E M Z E T K Ö Z I  S I K E R
Nemzetközi együttmûködésben nyert pályázati támogatást Nagykálló

2008. november 19-én került megrendezésre Pozsonyban a Közép-európai Transz-
nacionális programban nyertes Urban Spaces – Enhancing the Attractiveness and
Quality of the Urban Environment nyertes projekt nyitó konferenciája, amely prog-
ramban Nagykálló városa mint nyertes projekt partner vett részt, s amelyen dr. Török
László jegyzõ, Véghseõ Sándor pályázati menedzser és dr. Szeneczey Balázs tanácsadó
képviselte városunkat. A nyertes projekt témája a városi környezetek vonzóképességének
és minõségének javítása, a zöld övezetek fejlesztése, a lakosság életminõségének, sza-
badidõs tevékenységének javítása, a rekreációs területek színvonalának emelése.

programból finanszírozott – beruházásokat
hozzon létre.  

Az Európai Uniós, közvetlenül az EU szerve-
ihez – a brüsszeli igazgatóságok kihelyezett
Technikai Titkárságaihoz – benyújtandó Közép-
európai Transznacionális program 2007-
2013 elsõ pályázati felhívása 2008. március 3-án
jelent meg a program hivatalos honlapján. A
kiírás megjelenését megelõzõen Nagykálló Városa
több lehetséges térségbeli konzorciumi partnerrel
felvette a kapcsolatot egy közös pályázat benyúj-
tása tárgyában. A hónapokon át tartó egyezteté-
sek után ezért mind Nagykálló, mind a konzor-
cium többi partnere nagyon várta a felhívás
megjelenését. A hosszú elõzetes munka után 2008.
áprilisában a konzorcium benyújtotta közös,
Európai uniós pályázatát. A több ezer beadott
pályázat közül harminc nyertes projekt
került kiválasztásra.

A közös program fõ partnere a szlovák Regi-
onális Környezetvédelmi Központ. Nagykálló
városa mellett projektpartnerek Brno városa
Csehországból; Lengyelországból Sopot és Brzeg
Dolny városa; Ausztriából a Bécsi Mûszaki
Egyetem, Szlovéniából a Snezanai Fejlesztési

Ügynökség, Németországból a türingiai Erfurti
Egyetem, Szlovákiából az Ekopolis alapítvány;
továbbá három olasz partner: a lombardiai Le-
gambiente környezetvédelmi szervezet, a Torri
di Quartesolói olasz kutatási intézet, és piemon-
téból az Asti Fejlesztési Ügynökség. A partnerek
elsõsorban önkormányzatok, egyetemek, környe-
zetvédelmi és fejlesztési ügynökségek.

A nyertes EU-s pályázat kapcsán megkérdez-
tük Juhász Zoltánt, városunk polgármesterét, aki
megalapozta a nemzetközi pályázati pénzforrások
Nagykálló számára való hozzáférhetõségét:

– Hogyan sikerült Nagykálló Váro-
sának nemzetközi konzorcium kere-
tében közvetlenül az Európai Unióhoz
pályázatot benyújtani?

– Nagykálló Városa – annak érdekében, hogy
városunk minél versenyképesebb, fejlettebb és
polgárai számára élhetõbb, vonzóbb legyen –
számos pályázatot nyújt be Magyarországon. Az
elmúlt idõszak számos nyertes projektje mutatja,
hogy milyen sikereket érünk el pályázataink segít-
ségével, hogy ezek közül csak néhányat: a Birke
Tanyára vezetõ kerékpárút építését, vagy a Budai
Nagy Antal Szakközépiskola komplex akadály-
mentesítését említsem. Nem volt azonban sem-
milyen kapcsolatunk az Európai Unió más tag-
államaival. Nemzetközi pályázatokat korábban
nem nyújtottunk be, így kimaradtunk a közvet-
len EU-s programokból, támogatásokból. Az elsõ
lépés az Európai közösségi programok sorában
a közvetlenül Brüsszelbe benyújtott nyertes test-
vérvárosi pályázatunk volt, amely segítségével
2008. szeptemberében a Nagykállói Napok kere-
tében 100 %-ban EU forrásból láthattuk vendégül
testvérvárosaink küldötteit. A következõ nyertes
EU-s projektünk a Közép-európai Transzna-
cionális program keretein belül az Urban Spaces
projekt lett, amelynek partnereként egy három
éves szakmai együttmûködés keretében dolgo-
zunk együtt a többi partnerrel. A 3 év során
szeretnék a nagykállói vállalkozások számára nem-
zetközi kapcsolatokat is találni, lehetõséget

biztosítani nemzetközi partnerségek kialakítására
a magánszektorban is.

– Mekkora a projekt összköltségvetése,
és mennyi pénz jut ebbõl Nagykállóba?

– A projekt teljes költségvetése 2 és fél millió
euró, amelybõl a fõ partner után Nagykállóé
a legnagyobb költségvetés, 205 ezer euró.

– Milyen beruházás valósul meg ebbõl
a támogatásból?

– A meghirdetett programhoz illeszkedve
célunk a zöld területek minél jobb kihasználása,
fejlesztése. Ennek keretén belül valósul meg
Nagykálló-Harangodon egy már régóta
tervezett fejlesztés. Megépül a völgyszínpad,
amely a szabadidõs és kulturális programok
minél színvonalasabb megrendezéséhez nyújt
segítséget.

– Tervez-e a város további nemzetközi
együttmûködést?

– A válaszom egyértelmûen: igen. A Közép-
európai térségen túllépve az unió nyugati és dé-
li tagállamaival is szeretnék közös programokban
részt venni, minél több pályázati pénzt elnyerni,
felhasználni, hogy városunk minél fejlettebb, az
Európai Unió hasonló nagyságú városaival
szemben versenyképes, Nagykálló polgárai szá-
mára minél élhetõbb, vonzóbb otthon lehessen.

Dr. Török László, Véghseõ Sándor és dr. Sze-
neczey Balázs a nemzetközi partnerekkel

Itt épül a völgyszínház
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GRATULÁLUNK
              a házasságot kötött pároknak:

GÓLYAHÍR – 2008.július

Dolhai Marcell július 14.
Szaponár Arnold július 17.

Kiss Arnold és Zékán Szvetlána
Katona Róbert és Iglódi Edina

Aktualitását az adta, hogy Kodály Zoltán
második nagykállói népdalgyûjtõ útján 1926.
november 7.-én jegyezte le a „Kállai kettõs”
dallamait. Akkor is éppen ilyen ragyogó, nap-
fényes, kellemes õszi vasárnap délelõtt volt,
mikor a Mestert és kíséretét hozó automobil
megállt a református parókia elõtt. A vendé-
geket Görömbey Péter esperes fogadta, s a tánc
megtekintése elõtt invitálta a templomba,
istentiszteletre. Idén a helyszín ugyanaz volt,
de most a magas ablakokon bejutó fényoszlop
kilenc kórus ünneplõbeöltözött tagjait vilá-
gította meg, akik Nagyhalászból, Záhonyból,
Nyírbátorból, Baktalórántházáról, Máté-
szalkáról és Szegedrõl érkeztek. Jelen volt a
három helybeli kórus is: a Cantarella Kama-
rakórus, a Meglepetés Énekegyüttes és a
Nagykállói Városi Vegyes Kamarakórus.

A rendezvény alaphangulatát a Bürkös
zenekar adta meg, akik eljátszották a híres
dallamokat, majd Román István, a Megyei
Közgyûlés Oktatási és Kulturális Bizottságának
elnöke megnyitotta a rendezvényt. Ezután
következett a kórusok bemutatkozása. Az

A „Karácsonyváró” program részeként a december 8. és 14. közötti héten
„CSIGACSINÁLÓ”  lesz a Szilágyi házban.  Hét közben délelõtti idõpontokban az
iskolás csoportok részére, 14-én vasárnap délután 14 órától nagylányok és fiatalasszonyok
próbálhatják ki az ünnepi húslevesbe való házi csigatészta saját kezû készítését.

Decemberi Múzeumi elõzetes

A „Kállai kettõs” kórustalálkozóról
Az õszi hónapok mindegyikére jutott idén  tömegeket vonzó jelentõs rendezvény:

Kállói Napok, Csipkekészítõk Országos Találkozója, Országos Mazsorett Ifjúsági
Fesztivál és  november 8-án a kétévenként hagyományos, immár a 4. kórustalálkozó
került megrendezésre városunk Önkormányzata, a Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft., a Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézet, és a Cantarella
Kamarakórus közös szervezésében.

A közönség a Kórustalálkozón láthatóan
remekül szórakozott

Tizennégy tánccsoport vett részt, közöttük
huszonhat, ötven, hetven éve mûködõ egyesület
is, akiknek igen neves zsûri értékelte a produkcióját.

A zsûri tagjai voltak: Martin György
özvegye Borbély Jolán etnográfus (elnök),
Héra Éva, a Muharay Szövetség elnöke, Sztalon
Hédi filmrendezõ, Németh István népzene-
történész, az MTA tagja, Antal László néptánc
fõiskolai tanár, Mihályi Gábor, az Állami Népi
Együttes vezetõ koreográfusa.

Az értékelés szempontjai a következõk
voltak: a népviselet eredetisége és életkornak
megfelelése, a dramaturgia, a szereposztás, a
karakterek megválasztása, a néptánc, a kore-
ográfia, a hangulat megteremtése, a zenekar, az
ének, a szöveges elõadás, a vitalitás és a kreativitás.

Minden szempontból elismerõen nyilat-
kozott a zsûri elnöke velünk kapcsolatban, egy-
két hasznos tanáccsal, kiegészítéssel ellátva még
bennünket. A záró Kállai kettõs táncot nagy
örömmel fogadták.

Köszönetünket fejezzük ki Dr. Ratkó Lujza
néprajzkutatónak a viseletek megtervezéséért
és a csoportot segítõ munkájáért.

 Megköszönöm Erdei Anita és Marinka
Tibor néptáncoktatásban nyújtott segítségét.
A gyermekszereplõk, a fiatalok, az idõsebbek
szereplõk lelkiismeretes munkáját, a Bürkös
zenekar színvonalas játékát is köszönet illeti.

Mindenki tudása legjavát adta, hiszen így
érhettük el ezt a szép eredményt.

Klániczáné Erdõhegyi Karolina

Minõsült a Kállai Lakodalmas
A Kállai Lakodalmas Egyesület 2008. október 11-én részt vett Budapesten a

Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség által rendezett Hagyományõrzõ
Egyesületek Országos Minõsítõ versenyén. A négy éve mûködõ Lakodalmas a
versenyen megkapta a „Minõsült” címet.

Õszi kirándulás

A Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat negyedikesei október 21-én a
„Reneszánsz éve” országos pályázatnak köszön-
hetõen õszi kiránduláson vettek részt.

Elsõként Sárospatakon nézték meg a Rákóczi-
várat idegenvezetõ irányításával, meghallgatták
a vár történetét. Emellett kétféle kézmûves
foglalkozáson vehettek részt, úrihímzéssel és
iniciáléfestéssel ismerkedhettek. Az ebédet egy
kellemes vendéglõben fogyasztották el. Ezt
követõen Füzérradványra vezetett az útjuk,
ahol a füzéri-vár maradványaihoz erõs kapasz-
kodón jutottak fel, majd megnéztek egy
tájházat is.

Úgy gondolom, minden negyedikes gyerek
és szülõ nevében köszönetet mondhatunk
Vassné Miló Dóra tanítónõnek és a gyerekeket
kísérõ pedagógusoknak.

Tormáné P.Rózsa

A füzéri-vár tetejérõl még a Kárpátokat is
látni.

Köszönjük az óvó nénik lelkes közremû-
ködését, a gyerekeknek pedig gratulálunk!

Kis meseírók, ügyes kezû festõk

Nagy sikerrel került megrendezésre a
Városi Könyvtár Gyermek részlegének
szervezésében az idei rajzpályázat az
óvodások körében. 10 csoportból 68 kis
óvodás készített rajzot a pályázatra.

A kis mûvészek

A rajzpályázat
d í j a z o t t j a i :
Berettyán Anna,
Soltész Dorka,
Frank Balázs (Ka-
tica csoport), Czér-
na Lili (Mikiegér
csoport), Kovács
Márk (Nyuszi cso-
port), Kovács
Marcell (Pillangó
csoport), Miskol-
czi Beatrix (Hun-
cutkák csoport), Németh Gréta (Bóbita
csoport), Kerezsi Zoltán (Százlábú csoport),
Ónodi Petra (Süni csoport)

A nagyobbaknak hirdetett meseíró pá-
lyázatra is humoros, kreatív, szebbnél, szebb

mesék érkeztek a
gyerekektõl.

Minden gye-
reknek köszönjük az
igyekezetét, és a
szép meséket!

A meseíró pá-
lyázat díjazottjai:
Jurcsek Bianka,
Csordás Adri-
enn, Mocsári
Eszter, Molnár

Zsófia, Juhász Anna, Kiss Virág.

Keszthelyi Ferencné

Hirdetésfelvétel: munkanapokon 8-16 óráig
Személyesen: a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

irodájában (Kossuth út 8.) telefonon: 42/263-141

Elhunytak:

Nagykállói Televízió
a UPC start csomagban,

a 623.25 Mhz

,,

ebédszünetben lehetõség volt a Muzeális
emlékhelyek megtekintésére és sétára a Fõtéren.
A délutáni szakmai bemutatók után koszorúzás
következett a régi református parókia épületén
lévõ, a Kodály Zoltán itt jártát tanúsító fekete
márványtábla alatt. A vén falak vissz-
hangozhatták a kimûvelt, szép hangokon fel-
csendülõ melódiát, a „Felülrõl fúj”dallamát.
Végül a Nyíregyházi Fõiskola Ének-zene tan-
székének nyugalmazott és jelenkori tanáraiból
álló zsûri (Démuthné Ferenczy Erzsébet
karvezetõ, nyugalmazott fõiskolai docens, F.
Székely Ildikó karvezetõ, nyugalmazott
fõiskolai tanár és Joób Árpád, a Fõiskola Ének-
zene tanszékének vezetõje, a zsûri elnöke) ered-

ményt hirdetett: a Cantarella Kamarakórus
Nagydíjat, a Meglepetés Énekegyüttes Nívó-
díjat kapott, a Városi Vegyes Kamarakórus
Nagykálló Város Különdíjának örülhetett, míg
Bódi Viktória, a Cantarella karvezetõje Kar-
nagyi díjat vehetett át.

A búcsúszó így hangzott el: „Viszontlátásra
két év múlva ugyanitt.”

Rajt László
Szûcs János
Mogyorós János
Berecz Miklósné
Rozsnyai Mihály

Helyreigazítás: A Nagykállói Hímondó
októberi számában adminisztrációs hiba
miatt elírás történt. Az elhunyt neve
helyesen: Hidegkuti András.

Gemzsi Miklósné
Herczku Jánosné
Csordás Jánosné

Kákonyiné Murányi Erzsébet

Harsányi Gézáné

KÖZÉRDEKÛ  INFORMÁCIÓK:

Egészségügyi Központ – központi
telefon-száma: 42/ 263-408

Hirdetésfe lvéte l :
E-mail: kszolgaltatokft@nagykallo.hu
Telefon: 42/263-141, 70/2431-324

A Rendõrség ingyenesen hívható
segélyhívó száma: 107 és 112.

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

telefonon.

Dr. Bódor Klára értesíti betegeit, hogy
2008. november 1-tõl a 42/262-721-es tele-
fonszámon tudják elérni. A központi rendelõ
kezelõ nélkül maradt számain nem elérhetõ

Tisztelt betegek!
Az Egészségügyi Központból a szakren-

delések a Sánta Kálmán Mentális Egészség-
központ és Szakkórház épületébe (Nagykálló,
Szabadság tér 13. szám alá) költöztek.

Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés:
1. emelet 5108. ajtó
hétfõ és szerda: 15,30-16,30
Rendel: Dr. Toka Éva
Reumatológia: 1. emelet 5105. ajtó
csütörtök: 15,30-18,30
Rendel: Dr. Szabó Zita
Nõgyógyászat: 1. emelet 5104. ajtó
kedd: 12,00-16,00
Rendel: Dr. Kertes János (páros héten)

Dr. Karászi Gyula (páratlan héten)

Idõpont egyeztetés az alábbi telefon-
számon: 42/563-866

A Nagykálló-Kállósemjén közötti kerékpárút
építési munkálatai közben november 15-én a
munkások II. világháborús repeszgránátot
találtak a Bátori úti benzinkúttól néhány mé-
terre. Két nappal késõbb szintén a Bátori
úton lévõ léüzemmel szemben is kifordított
a munkagép egy újabb világháborús bombát
a földbõl. A tûzszerészek kiérkezéséig – mind-
két esetben – a nagykállói Bûn- és Balesetmeg-
elõzõ Nemzetõrség tagjai õrködtek a helyszí-
nen, távol tartva a kíváncsiskodókat az éles
lõszertõl. A kiérkezõ tûzszerészek a bombákat
a nagykállói homokbányánál (a szeméttelep
szomszédságában) robbantották fel.

Molnár Pétertõl, a Nagykállói Rendõrõrs
Közrendvédelmi alosztályának vezetõjétõl meg-
tudtuk, hogy azóta az épülõ nagykállói Ipari
Park területén is találtak egy világháborús
repeszgránátot a földmunkások.

Bombatalálat

Az Okmányiroda munkatársai

A Cantarella Kamarakórus
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2008. október 25-én az általános iskolá-
soknak a „reneszánsz évhez” kapcsolódóan
kirándulást szervezett Törõné Lupsa Mónika
tanítónõ. A 4., 5., 6. osztályos tanulók
Budapestre, a Mûvészetek Palotájába látogattak.

Elõször megnézték az impozáns épületet,
majd e csodás környezetben betekinthettek -
különbözõ mûvészeti ágak képviselõin ke-
resztül – a reneszánsz világába. Megismer-
hették a reneszánsz lantosok, dalnokok zenéjét,
táncát; hallgathattak komédiásokat, históri-

Kirándulás Budapestre
ásokat és Mátyás meséket. Részt vettek a kor
szellemét idézõ kézmûves foglalkozásokon,
gyöngyfûzéssel medált, hármasfonattal füzért
készítettek. Rövid városnézést tettek a környé-
ken. A Nemzeti Színház épülete és parkja
emlékezetes marad számukra.

Köszönetünket fejezzük ki Törõné Lupsa
Mónika, Lõrinczy Edit tanár néniknek és Törõ
Imre tanár úrnak.

I rI rI rI rI r o d a l m io d a l m io d a l m io d a l m io d a l m i
l á t ó s z ö gl á t ó s z ö gl á t ó s z ö gl á t ó s z ö gl á t ó s z ö g

Mogyorósi László

XXIII.

Szakállát, zilált üstökét
a producer álmokba mártja,
mint ecsetet, s egy üszkös nép
zord valósága lesz a vászna.

Tubusokba száradt a vér,
a tengervíz higítja, loccsan
egyre a földre hullt fehér
hóra hegytetõn, katlanokban.

Átkígyózik a tengeren
a filmszalag almát kínálva,
s az akcióhõs itt terem,
valós lesz, érett a halálra.

Ingajárat a valóságba

I. Pedagógiai osztály
Az oktatás szakmacsoportban az elsõdleges cél a pedagógus pályára való tudatos felkészítés.

Emellett bármilyen más területen is eséllyel indulnak tanítványaink a felsõfokú
intézményekben, mivel a közismereti tantárgyak tananyaga és óraszáma közel azonos a
gimnáziumi követelményekkel.

12. évfolyam végén minden tanuló érettségi vizsgát tesz: magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, történelembõl, idegen nyelvbõl és egy szabadon választott tantárgyból.

II. Közgazdasági osztály
1. 9-10. évfolyamon, a közismereti tantárgyakon kívül, szakmai orientációs tantárgy

keretében, gazdasági környezetünk témakörben képessé válnak a tanulók a legfontosabb
gazdasági és pénzügyi fogalmak használatára, a gazdasági körforgás értelmezésére.

2. A 11-12. évfolyamokon, a közismereti tantárgyak további oktatása mellett szakmai
alapozó tárgyakat (elméleti és üzleti gazdaságtant) tanítunk.

12. évfolyam végén minden tanuló érettségi vizsgát tesz: magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv és szabadon választható tantárgyakból.

III. Belügyi rendészeti osztály
A tanulók megismerik a rendészeti szakmákra és életpályákra jellemzõ munkatevékenységeket,

az e területeken dolgozók elõtt álló lehetõségeket.
Szakmai elõkészítõ tantárgy a belügyi rendészeti ismeretek, mely kötelezõen választható

akkreditált érettségi tantárgy is.
A felvételi vizsga követelményei mindhárom osztály számára:
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredmények alapján, készségtárgyak

nélkül. A tanulmányi átlag mim. 3.00.
Nyílt tanítási nap ideje: 2008. december 8-án (hétfõ) 9 órakor

Felvételi tájékoztató
            2009/2010. tanévre

A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola
  2009/2010-es tanévi szakmakínálata

Szakma
neve

OKJ
 Szakmaszám

Felvételi
követelmény

Képzési
idõ

Választható
nyelv

Felvehetõ
létszám

Ápolási
asszisztens

33 723 01 0000 00 00    10. oszt. végz. 2 év      Angol     14 fõ

Szociális
gondozó
és ápoló

33 762 01 0010 33 02     10. oszt. végz. 2 év         -              14 fõ

Pincér     33 811 02 1000 00 00     10. oszt. végz.   3 év   Angol, Német   14 fõ
Épület és
építmény-
bádogos

31 582 07 1000 00 00     10. oszt. végz.* 2 év         -     14 fõ

Kõmûves     31 582 15 1000 00 00     10. oszt. végz.*  3 év          -              14 fõ

Nõi szabó     33 542 05 0010 33 03     10. oszt. végz.  3 év          -              14 fõ

A szakképzés megkezdésének feltétele 10. osztály megléte és betöltött 16. életév,
vagy *  8. ált. és betöltött 18. életév. Második szakma megszerzésére irányuló tanul-
mányok esetén a törvényi elõírásoknak megfelelõen a hallgató tandíj fizetésére
kötelezett. (kivétel a hátrányos helyzetû tanuló)

Igény szerint kollégiumi férõhelyet biztosítunk.Jelentkezés feltétele:
Érvényes 8. osztályos bizonyítvány.

Szakirány    Szakmacsoport Idegen nyelv Felvehetõ létszám
Humán    Egészségügyi Angol 18 fõ
Mûszaki    Építész Angol, német 36 fõ
Mûszaki    Könnyûipar Angol, német 12 fõ
Humán    Szociális Angol, német 18 fõ
Gazdasági és
szolgáltatás

24 fõVendéglátás és
idegenforgalom

Angol, német

összesen:108 fõ

A versenyképes tudás megszerzése érdekében

Birta Ferencné

– A szülõk magasabb szintû elvárásainak az
emelt szintû képzések bevezetésével kíván
megfelelni iskolánk személyi és tárgyi feltéte-
leinek folyamatos fejlesztésével. Korszerû isme-
reteket és alkalmazásképes tudást követelnek
meg az átalakított, kompetencia alapú érettségi
követelmények, gyakorlatilag az arra való fel-
készülés már az általános iskolában elkezdõdik.
Ez azt jelenti, hogy nem mást, csak máshogyan
tanítunk, tehát az oktatás során az ismeretek
alkalmazására fektetjük a hangsúlyt. Ez össze-
függésben van a gyermekek szövegértési, szö-
vegalkotási valamint matematika-ilogikai
kompetenciájának – nemzetközi összehason-
lításban megmutatkozó – hiányosságaival is,
ami nemcsak helyi, hanem országos probléma.
Az általános iskolákban ez is indokolttá tette
az emelt szintû képzés bevezetését – tájéko-
zatott Birta Ferencné, a Nagykállói Általános
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója.

Az intézményben a magyar nyelv és iro-
dalom tantárgy tanmenete már kompetencia
alapú elemekkel kiegészülve került kidolgo-
zásra, tehát az idei tanévben már a napi gya-
korlat is errõl szól. A nyolcadikosok számára
szakkört hirdettek a kompetencia alapú közép-
iskolai felvételire való felkészüléshez, – de mint
arról már korábban is beszámoltunk –  5. és 7.
évfolyamon emelt óraszámú képzéseket is indí-
tottak, ami iránt igen nagy volt az érdeklõdés.

Az 5. évfolyamon két emelt szintû angol
nyelvi csoport indult és három hagyományos
(normál) mûködik, német nyelvbõl pedig egy
emelt szintû és két normál óraszámú csoport.
Matematikából két emelt szintût indítottak
és három normál csoportot. Három emelt
szintû informatika csoport is mûködik az 5.
évfolyamon, ami azt is jelenti, hogy a szülõk
és gyermekek érzik az informatikai ismeretek
növekvõ fontosságát, az elektronikus írástudás
e tantárgy keretében sajátítható el. A korábbi
terveken túlteljesítve a futball specialitású
kerettantervet is bevezettek egy csoportban,
a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai együtt-
mûködésével. E képzésnek köszönhetõen a kö-
zelmúltban megalakult Gyermek Labdarúgó
Szövetségnek is tagja lett az iskola.

A 7. évfolyamon is két emelt szintû csoport
indult angol nyelvbõl, német nyelvbõl egy,
matematikából szintén egy, informatikából
pedig kettõ.

Birta Ferencné elmondta, hogy az általános
iskolában az elõzõ tanévben az összevont
intézmény mûködési kereteit töltötték meg
tartalommal, ami nyílván új helyzetet terem-
tett a tanárok, a diákok és a szülõk számára is.

– Úgy gondolom megteremtettük intézmé-
nyünkben az optimális mûködés feltételeit,
ahol az elmúlt tanévben 40 tanuló csoportunk
volt, míg az idei tanévben kettõvel kevesebb.
Ennek oka, hogy az elsõ évfolyamon az elõzõ
évek 5 osztályával szemben csak négyet tudtunk
indítani, az óvodából érkezõ csökkenõ gyer-
meklétszám miatt. A 6 évfolyamos gimná-
ziumi képzés is csökkentette létszámunkat.

Az általános iskolában a közelmúltban egy
elemzést készítettek arra vonatkozóan, hogy
a következõ években a születések alapján hány
gyermek érkezik majd, s ez a statisztika tovább-
ra is csökkenõ gyermeklétszámot mutat. Csök-
ken a létszám még annak ellenére is, hogy nem
csak helyi, hanem a környezõ településekrõl
is vannak tanulóik, jelenleg összesen 912 fõ.

– Amennyiben a kulcskompetenciák fejlesz-
tésére irányuló képzéseinket meg tudjuk
szilárdítani, hatékonyan és eredményesen tud-

juk mûködtetni, akkor a szülõk mindenképpen
mérlegelni fognak, hogy érdemes-e naponta
elvinni a gyermekeket a közeli megyeszék-
helyre, vagy megéri-e átvinni egy más életkorú
diákközösségbe (például a 6 évfolyamos gimná-
ziumi képzésbe). Én úgy gondolom, hogy ko-
moly megfontolást igényel a szülõ és a tanuló
részérõl az emelt szintû képzésbe való bekap-
csolódás, hiszen heti 3 helyett 5 matematika
órát, heti 3 helyett 5 angol vagy német nyelvi
órát, az 1 helyett heti 2 informatika órát választ
az emelt szinten tanuló diák. Azok a tanulóink,
akik az 5. évfolyamon kapcsolódhatnak be a
tantárgyi képességfejlesztõ programokba
nyerési eséllyel indulhatnak majd a tanulmányi
versenyeken, és az általános iskolai tanul-
mányaik végére a legjobbak, legszorgalma-
sabbak nyelvvizsgát is szerezhetnek. A jelentõs
többletteher vállalása biztos, megalapozott
tudást, sikeres életutat ígér a kitartó, szor-
galmas tanulóink számára.

Szakiskolai osztályok

OKJ szerinti képzések

Tormáné P.Rózsa

A Nagykál-
lói Általános
Iskola és Pe-
dagógiai Szak-
szolgálatnál a
2008/2009-es
tanévtõl a meg-
zokott pedagó-
gia gyakorlat
mellett kiemelt
tevékenység lett

az oktatás minõségi mutatóinak javítása, az
emelt óraszámú oktatás bevezetése: mate-
matika, informatika, német nyelv, angol
nyelv valamint a testnevelés és sport
tantárgyakból.
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A TRIÓ DSE kerékpáros sportcsoportot
indít, melyre várják a jelentkezõket, kicsiket,
nagyokat, versenyezni, túrázni vágyókat!

Érdeklõdni: személyesen Papp László tanár
úrnál (Korányi Frigyes Gimnázium),

telefonon: 30/307-35-87,vagy e-mailen:
laszlo.papp62@gmail.com

Kétkerékre!

Október 4-én Keszthelyen rendezték meg a
TSKSZ Karate Szövetség Országos Bajnok-
ságát. A nagykállói csapat 12 fõvel képviseltette
magát. Versenyzõink 19 Bajnoki arany, 8 ezüst
és 3 bronzérmet szereztek, és összesítésben a
18 induló csapat közül a 3. helyen végeztek.

Eredményeink :
Kata : 1. helyezés: Szilágyi Vivien, Páll

Miklós, Ferencz Sándor,
2. helyezés: Kovács Balázs, Jaksi Zsolt,

Gyõri Árpád, Gyõri Dániel, Diósi Matild,
        3. helyezés: Nácán Gergõ,
        4. helyezés: Dudás Krisztina,
Kumite : 1. helyezés: Szilágyi Vivien,

Páll Miklós, Ferencz Sándor, Diósi Matild,
 2. helyezés: Jaksi Zsolt, Nácán Gergõ,

Gyõri Árpád,
 3. helyezés: Kovács Balász, Dudás Krisztina,
Csapat Kata: 1. helyezés: Dudás Krisztina

Diósi Nóra, Diósi Matild,Vályogos Zoltán,
Páll Miklós, Nácán Gergõ, Ferencz Sándor

Csapat Kumite: 1. helyezés: Páll Miklós,
Ferencz Sándor, Nácán Gergõ,

Világ és országos bajnoki érmet
szereztek karatésaink!

Az egész éves felkészülés csúcsaként a Nagykállói Shotokánosok számos
Országos és Világbajnoki címet értek el.

A Világbajnokságon részt vevõ nagykállói csapat
tagjai: Ferencz Tibor edzõ, Tímár Zoltán edzõ, Diósi
János, Ferencz Sándor, Páll Miklós, Gyõri Dániel, Gyõri
Árpád, Dudás Krisztina, Diósi Matild és Diósi Nóra

Nyár. Napsütés. Jókedv. Barátok. Talán a
90-es években indult a tivadari Tisza-part
homokpadján, majd a nagykállói strandon
folytatódott, vagy néha a horvát tengerpart
homokfövenyén? Így kezdõdött a „szerelem”,

Röpi a javából!
Ez év szeptemberében megalakult a

Nagykállói Röplabda Egyesület, amely
már ebben az idényben benevezett a me-
gyei röplabda bajnokságba.

néhány mozgás- és
sportszeretõ nagy--
kállói fickó össze-
sodródott, s ha al-
kalmuk volt, röplab-
dáztak. Folyópar-
ton, strandon, tor-
nateremben.

A régi Budai tor-
natermében az utol-
só években olyan
rendszerességgel, hogy
ha valamiért elma-

nagy lelkesedéssel; az utolsó két tornát az egy-
kori testnevelõ tanár, Diószegi Béla emlékére.

Egyre többször lett foglalt a nyári szezon-
ban a röplabdapálya, õsztõl nyárig a torna-
terem. A játékszeretet, a lelkesedés, a kialakuló
barátságok újabb és újabb fiatalokat sodort a
pályára az „öreg mag” mellé. A frissítés kü-
lönleges hatással lett a csapatra: Séra Gábor
irányításával, aki tavaly még az NB I-ben ját-
szott, ez év szeptemberétõl kemény edzések
váltották fel az egykori lelkesen amatõr játék-
délutánokat, s a csapat a megmérettetés mellett
döntött. 2008. szeptember végén megalakult
a Nagykállói Röplabda Egyesület (NARE), s

radt egy röpidélután, már hiányzott a játék.
Együtt ütötték a labdát diákok, tanárok, a vá-
ros jó néhány ismert lakója. Aztán strandunk
kedvezõ lehetõségeit kihasználva strandröp-
labda versenyeket kezdett el szervezni a csapat

indult a megyei
röplabda bajnok-
ságban. De ez még
most csak a „szere-
lem” elõjátéka lesz…

Terveik között sze-
repel – a városve-
zetés támogatását is
megnyerve – a
strand pályának az
átalakítása, bõvítése,
majd a testvérvá-
rosok röplabdázóit is

megmozgató „Trianon-kupa” megszervezése is.
Nyár vagy tél, napsütés vagy zivatar, jó vagy

rossz kedv? Irány a röplabdapálya…
Hajrá NARE!

Kocsis Pál

Idén két érdekes, foci témájú kötet is
megjelent a könyvesboltokban. Az egyik
Varga Zoltán „Valahogy mindig félúton”
címû önéletrajzi írása (szerkesztette Bugya
István), melyben az FTC egykori legendás
játékosa, majd edzõje a rá jellemzõ szó-
kimondással, õszinteséggel beszél életérõl,
családjáról, pályafutásáról, a hazai és
a nemzetközi futball világáról. A másik
könyvet Borsy-Kálmán Béla (szintén
egykori Fradi focista), az ELTE történésze
jelentette meg „Az Aranycsapat és a
kapitánya” címmel.  Alcíme: sorsvázlatok
a magyar futballpályák világából. Ennek
megfelelõen ebben a különleges könyv-
ben nemcsak az adott kor sport- és társa-
dalmi viszonyairól tudhatunk meg

A futball-legenda és a professzor
Nagykállóban

érdekességeket, hanem a Puskásék utá-
ni idõszakról és annak két kiemelkedõ
képességû focistájáról, Albert Flóriánról  és
Varga Zoltánról is.

A  két ma is aktív sportemberrel novem-
ber 28-án, 18 órakor találkozhatunk és
beszélgethetünk a Mûvelõdési Központ
Kossuth utcai Kamaratermében. Lehetõség
lesz a könyvek (bolti árnál olcsóbb: 3000
és 3600 Ft) megvásárlására és dedikálására is.

A rendezvény nagy média nyilvánosság
mellett zajlik, ugyanis  a Nagykállói Televí-
zió mellett felvételt készít a Nyíregyházi
Városi TV és a Kölcsey Televízió is

Páll, Miklós, Diósi Nóra és Gyõri
Dániel

Páll Miklós  a világbajnokságon

A Nagykállói Shotokan Karate-Do
Egyesület várja azokat a gyerekeket és fel-
nõtteket, akik érdeklõdnek a küzdõsportok
iránt. Az Egyesületben lehetõséget biztosí-
tanak a rendszeres mozgás mellett önvédelmi
ismeret megszerzésére, a harcmûvészet
gyakorlására, valamint a sportág verseny-
szerû ûzésére.

Az edzéseket Ferencz Tibor 4. DAN-os
és Tímár Zoltán 4. DAN-os karate mesterek
vezetik.

Az edzések helye: a Nagykállói
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
(felsõ tagozatos  épülete) Szabadság tér 5-7.

Ideje: hétfõ, szerda, péntek
18,00-19,30 óra között

Jelentkezni lehet az edzések hely-
színén, illetve telefonon: 30/227-3801

Felhívás

Ferenc Tibor és Tímár Zoltán

A nagykállói Szabadidõsport és Természet-
barát Egyesület (SZATE)

Amerre
a Mikulás jár

2008. december 06-ára
(szombatra)

kirándulást és túrát szervez a Zempléni-
hegységbe, a természetkedvelõk, a gyalogolni
vágyók és az érdeklõdõk részére.

Indulás: 
reggel 7 órakor a nagykállói Fõtérrõl
Érkezés: 
este, kb. 18 órakor a nagykállói Fõtérre
Utazás: autóbusszal
Túraútvonal: Szerencs – Monok – Tállya
Túratáv: 16 km
A gyalogtúrát vezeti: Kondor Bertalan,

ezüstjelvényes túravezetõ.
Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska,

csúszásmentes lábbeli (túrabakancs, edzõcipõ),
valamint idõjárásnak megfelelõ öltözet.

Étkezés: egyénileg
Részvételi díj: 1.200 Ft/fõ
Jelentkezés és a befizetés határideje:

2008. november 30.
A túrán mindenki saját felelõsségére vesz

részt!

Szoboszlay Sándor
szervezõ

A Magyar Bajnokság egy hosszas felkészülés
fõpróbája volt, mivel a nagykállói karate
egyesületbõl – eredményeik alapján – 8 fõt
meghívtak a Szövetség Válogatott Csapatába.
A válogatott keret több hétvégi edzõtáborral
készült, hogy legjobb
formában legyen. Székes-
fehérvárról október 8-án
indult az a busz, mely a
2008. évi franciaországi
SKDUN Karate világ-
bajnokságra  vitte a
hazánkat képviselõ 45 fõs
nemzeti válogatottat. A
mintegy 17 órás út meg-
tétele után pénteken
reggel kezdõdtek a küz-
delmek, melyek 21 óra
után értek véget, majd
másnap folytatódtak a
délután 4-kor kezdõdõ
eredményhirdetésig.

Keszthelyen az Országos bajnokságon

Az eseményen 58 ország kb. 800 indulója
harcolt az érmekért, illetve helyezésekért. A

magyar válogatott legered-
ményesebbjei a nagykállói
versenyzõk voltak, amely
bizonyítja hogy Ferencz
Tibor és Tímár Zoltán edzõk
remekül felkészítették tanít-
ványaikat erre a rangos ver-
senyre.

Az Egyesület elsõ Világ-
bajnoki Aranyérmét Diósi
Nóra nyerte meg, a 11-13
éves korcsoport egyéni Kata
versenyszámában, ugyanak-
kor Kumitében bronzérmet
szerzett. Õt követte Páll Mik-
lós Katában szerzett ezüst-
érme, aki rendkívül erõs és
nagyszámú mezõnyben az

edzõk  büszkeségére kimagaslót nyújtott.
Mindössze egy tízed ponttal elõzte meg õt a
késõbbi bajnok, francia versenyzõ. A többi
versenyzõnek, így Ferencz Sándornak, Dudás
Krisztinának, Diósi Jánosnak, Gyõri Árpádnak
és Gyõri Dánielnek is sikerült a 8-ad döntõig
verekedni magát, ami szintén nem min-
dennapi teljesítmény. A verseny második
napján a csapat versenyszámok következtek,

ahol a nagykállói fiatalok szintén érmeket
szereztek.

11-15 éves fiú csapat Kata Ezüst érem
(Páll Miklós, Gyõri Dániel, Gyõri Árpád)

11-15 éves vegyes csapat Kata Bronz
érem (Páll Miklós, Gyõri Dániel, Diósi Nóra,)

Két versenyzõ: Diósi Matild és Dudás
Krisztina hazai versenyzõkkel alkottak egy-egy
csapatott és mind Kata, mind Kumite ver-
senyszámban a negyedik helyet szerezték meg.

A remek eredmények elérése az edzõk szak-
mai munkáját dicséri, de mindez nem jöhetett
volna létre anyagi feltételek megléte nélkül,
melyben segítségünkre volt Nagykálló Város
Önkormányzata, valamint több segítõkész
vállalkozó, így Porcelán György, Garai Zoltán,
Kiss Csaba, Viszokai László és Juhász Mihály.

Segítségüket ezúton is Nagyon Szépen
Köszönjük !
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M O Z A I K

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

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

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

APRÓHIRDETÉS
Nagykállóban, a Zrínyi I. utcán 2 szobás

családi ház eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Telefon:
70/965-6166

Nagykálló fõutcáján vállalkozásra is alkal-
mas, szintes 200 m2-es családi ház, dupla ga-
rázzsal, pincével, szép kerttel eladó. Telefon:
70/312-4719

Nagykálló központjában 110 m2-es, 3 szo-
ba+konyha+nagy ebédlõs összközmûves, tégla-
építésû, gáz-, vegyes tüzelésû családi ház garázs-
zsal, több melléképülettel eladó. Telefon: 70/
779-9992

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

Nagykállóban 4 szoba+nappali+étkezõ,
amerikai konyhás, 2 fürdõszobás, tetõteres 136
m2-es családi ház pincével, kétállásos, fûtött
garázzsal, kettõs fûtésrendszerrel, vállalkozásra
is alkalmas melléképületekkel, parkosított kert-
tel eladó. Telefon: 70/379-4293

Nagykálló belterületén BÉRBE ADNÁM
3.800 m2-es telken lévõ 2 szoba összkomfortos
lakásomat kerttel, vagy anélkül. Telefon: 42/
263-669, vagy 70/272-9528

Nagykálló központjában, fõbérlõ nélküli,
különbejáratú, 2 szobás, felújított, összkom-
fortos, bútorozott albérlet, hosszabb távra
KIADÓ.Érdeklõdni: 30/488-1066

Nagykállóban, a Korányi F. út 41/D, II,/5.
szám alatt 3 szobás ALBÉRLET KIADÓ.
Telefon:70/369-1983

Ludastón, Geszterédi utcán 2 szobás, kony-
hás, fürdõszobás,spájzos, cserépkályhás, felújítás
elõtt álló, de lakható lakás beépített kony-
habútorral eladó. Az udvaron melléképületek.
A kert körbekerített. Tel: 70/612-6074

A Táncsincs úton garázs eladó. Telefon: 30/
322-4032

Általános iskolás 1-2. osztályos gyerekek
korrepetálását vállalom minden tantárgyból.

Telefon: 42/264-565
Magyar nyelv- és irodalomból korrepetálást,

érettségire felkészítést (közép- és emelt szinten)
vállalok. Telefon: 70/348-7714

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

72 cm-es színes – DAEWOO – TV eladó.
Ár: 40.000 Ft. Telefon: 42/262-372

Törzskönyvezett szülõktõl származó tricolor
beagle kiskutyák – oltva, féregtelenítve –
eladók, elõjegyezhetõk. Telefon: 20/804-6100

Spániel kiskutyák - oltási kiskönyvvel -
sürgõsen eladók! Érdeklõdni: 30/453-3412

Nimfapapagáj és zöldkecskepapagáj eladó.
Telefon: 20/531-1962, vagy 42/262-441
Hulladékok, szöges deszkák, gallyak da-

rabolását vállalom 1.500 Ft/órától. Idõsek-
nek kedvezménnyel!Telefon: 30/536-8111

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