
„Nem kifogásokat kerestünk, 
hanem megoldásokat”

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIII. évfolyam 1. szám – 2013. január 16.

A Magyar Karate Szakszövetség 
rendezvényén nagykállói meste-
rek is kitüntetésben részesültek. A 
több évtizedes edzői munka elis-
meréséül Ferencz Tibor és Tímár 
Zoltán, még a 2012-es verseny-
eredményekért Györgyi Csaba 
vehetett át elismerő jutalmat.

7. oldal

2013. január 11-én a Bujtosi Sza-
badidő Csarnok adott otthont a 
megyei Sportgálának, amelyen egy 
helyi kötődésű sportszakember vit-
rinje és lelke is hatalmas elismerés-
sel gazdagodott. 2013-ban Borza 
László, az NVSE edzője lett „Az év 
felnőtt férfi labdarúgó edzője”.

7. oldal

Felnőtt színjátszó fesztivá-
lon is megállták a helyüket a 
nagykállói drámások. A Ko-
rányi Frigyes Gimnázium 
tanulói két előadással mu-
tatkoztak be a rangos verse-
nyen, ahol mindkét előadás 
ezüst minősítést ért el.

4. oldal

2012. december 12-én, csekély ér-
deklődés mellett tartottak közmeg-
hallgatást Nagykállóban. 
Az évenként egyszer összehívott 
eseményen Nagykálló Város Ön-
kormányzata részéről Juhász Zoltán 
polgármester, a Nagykállói Rendőr-
őrs képviseletében pedig Fehér János 
rendőr százados, őrsparancsnok szó-
lalt fel. Az érintettek előadásaikban 
bemutatták a 2012-ben végzett mun-
kájukat és eredményeiket, továbbá 
vázolták a 2013-as terveiket is. Juhász 
Zoltán beszélt a különböző fejleszté-
sek eredményeiről, a befejezett pá-
lyázatokról, értékelte a magunk mö-
gött hagyott esztendőt, és felvázolta 
a jövő évi terveket. Ezt követően a 
Nagykállói Rendőrőrs parancsnoka 
számolt be a város közbiztonságának 
alakulásáról. A tervezettől eltérően 
Bogdán Zoltán, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke nem számolt 
be a 2012-es évben végzett munká-
jukról, mivel a jelenlévő két képvi-
selővel nem volt határozatképes az 
RNÖ. Emiatt egy későbbi időpont-
ban, egy nyilvános képviselő-testü-
leti ülésen számol majd be Bogdán 
Zoltán elnök, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat előző évi munkájáról.

(folytatás a 3. oldalon)

Cél: a megyében legjobb  
legyen a Nagykállói járás

Dr. Karakó László vezetésével és 37 
kormánytisztviselő foglalkoztatásá-
val 2013. január elsején megkezdte 
működését a Nagykállói Járási Hiva-
tal. Harminc évvel a járási rendszer 
megszüntetése után január 1-jével – 
új szervezeti rendben és új célokkal 
– ismét létrejöttek a járási hivatalok. 
Országosan 175 járási, a fővárosban 
pedig 23 kerületi hivatal alakult meg 
a fővárosi és megyei kormányhiva-
talok szervezeti egységeként, hogy 
a megyeinél alacsonyabb szintű ál-

lamigazgatási feladatokat ellássák. A 
hivatalok elsősorban okmányirodai 
feladatokat, a gyermekvédelmi és 
gyámügyeket, valamint egyes szoci-
ális, környezet- és természetvédelmi 
igazgatási ügyek intézését veszik át 
a településektől. A járási hivatalokon 
belül szakigazgatási szervként mű-
ködik a járási gyámhivatal, a járási 
állat-egészségügyi és élelmiszer-el-
lenőrző hivatal, a járási földhivatal 
és a járási munkaügyi kirendeltség.

(folytatás a 2. oldalon )

Sok változást hoz a 2013-as esztendő. 
Január elsejével több új adót vezet be 
a kormány, és néhány, már korábban 
kivetett adóteher is emelkedik. A jó hír 
viszont, hogy csökkennek a rezsikölt-
ségek, valamint emelkedik a nyugdíj 
és a minimálbér is. Összegyűjtöttük 
az új év legfontosabb változásait:

Tranzakciós illeték
Január elsejétől lépett életbe a köz-
nyelvben csak csekkadóként ismert 
új adónem. Ha valaki átutal, csekket 
fizet vagy valutát vált, akkor kettő ez-

reléket, ha készpénzt vesz fel, az ösz-
szeg három ezrelékét fizeti. Az illeték 
maximuma hatezer forint lehet, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy kettő-
millió forint felett az illeték összege 
már nem változik.

Biztosítási adó
2013. január elsejétől került beveze-
tésre a biztosítási adó is. A kötelező 
gépjármű felelősségbiztosítás után 
30%, a casco után 15, a lakás és más 
vagyonbiztosítás után 10%-os adót 
vet ki a kormány.

KATA és KIVA
A kormány munkahelyvédelmi ak-
cióterve két új adónemet hozott. Az 
egyik az egyéni vállalkozókra és 
EVA-sokra kitalált kisadózó vállalko-
zások tételes adója, a KATA. Ebben a 
főállású adózó havi 50.000 forint befi-
zetésével egy sor adót és járulékot tud 
kiváltani. A másik, a legfeljebb 25 főt 
foglalkoztató cégekre szabott kisvál-
lalati adó, a KIVA, ami lényegében a 
nyereségre és bérköltségre kivetett 16 
százalékos adó.

(folytatás a 2. oldalon)

„Szálljatok le,  
szálljatok le karácsonyi 

angyalok…”
A jól ismert dal mintha megeleve-
nedett volna a Városi Sportcsarnok-
ban. „Betlehemnek nyissunk ajtót” 
címmel, 2012. december 21-én ren-
dezték meg Nagykálló hagyományos 
karácsonyi ünnepségét. A városi 
programon idén is az oktatási intéz-
mények diákjai és a helyi művészeti 
csoportok örvendeztették meg elő-
adásaikkal Nagykálló lakóit.

(folytatás a 4. oldalon)

Pénztárcát érintő jó és rossz hírek

– Beszámolt a Képviselő-testület
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Kedves nagykállói 
polgárok!

Pénztárcát érintő jó és 
rossz hírek

Cél: a megyében legjobb 
legyen a Nagykállói járás

Bízom benne, hogy az ünnepek meg-
hittséget, örömöt és pihenést hoztak 
otthonaikba. Mint – ahogy arról majd 
részletesen olvashatnak a további ol-
dalakon –, mozgalmas évet zártunk. A 
feladatok terhe azonban nem enyhült, a 
munkát folytatnunk kell. Büszkék va-
gyunk Nagykállóra, a kis városunkra, 
mert kedves, élhető, befogadó európai 
kisvárossá lett. Az nem is kérdés, hogy 
ez együttes sikerünk, de a további épít-
kezésben még nagyobb szerepe van 
közösségünknek. Ezért készítettük azt 
a kiadványt, amelyet olvashattak az 
újévben. Bemutattuk stratégiánkat, azt 
a négy fő irányt, amely meghatározza 
idei évünk fejlesztéseit. Ezek nem új 
gondolatok, hiszen eddig is jellemez-
ték munkánkat, de erre az évre várjuk 
kiteljesedésüket. A Zöld Nagykálló 
szemlélete már életünk része, a krea-

tív tervezés a közösség aktívabb sze-
repvállalásával pedig egy megkezdett 
út kiszélesedését jelenti. A legfonto-
sabb, hogy a beton és az üveg megtel-
jen élettel, a mi emlékeinkkel. Olyan 
városunk legyen, ami tényleg a mi 
otthonunk, közös büszkeségünk. For-
máljuk hát együtt tovább, mert a szép-
sége, üdesége és modernsége olyan 
érték, melyet bárkinek büszkén meg-
mutathatnak. Hívják meg barátaikat, 
ismerőseiket, küldjenek egy képesla-
pot és együtt legyünk olyan gondos 
házigazdák, akikhez mindig szívesen 
visszatérnek a vendégek. Ezt tervez-
tük erre az évre, és hisszük, hogy ösz-
szefogásunkkal ez további sikerekkel 
ajándékoz meg minket. Ebben bízom 
és kívánok mindannyiunknak sikeres 
2013-as évet!

Juhász Zoltán, polgármester

(folytatás az 1. oldalról)

Sok változást hoz a 2013-as eszten-
dő. Összegyűjtöttük az új év legfon-
tosabb változásait.

Növekvő adóterhek
Az idei évtől emelkedik néhány, 
már korábban kivetett adóteher is. 
Nő a telefonadó maximális összege. 
A magánszemélyeknél 400 helyett 
700, a cégek esetében 1400-ról 2500 
forintra. Az alkohol jövedéki adója 
is növekszik 15 százalékkal. A gyár-
tók a jelek szerint ezt a fogyasztókra 
fogják hárítani, így áremelkedésre 
lehet számítani. Állami monopólium 
lesz a dohánytermékek kiskereske-
delme, de a nemzeti dohánybolt fel-
iratú trafikok csak júliustól nyitnak 
majd. A benzinkutakon a benzin és 
gázolaj árában nem várható lénye-
ges változás, azonban az autógáz 
jövedéki adóját a duplájára emelik 
néhány hónap alatt. Januártól már 
tapasztalhatnak egy 50 százalékos 
emelést a gázüzemű autóval közle-
kedik, májusban azonban további 50 
százalékos emelés várható. A meg-
duplázódó jövedéki adó körülbelül 
50 forintos áremelkedést produkál 
majd a benzinkutakon.

Energetikai tanúsítvány
Ez évtől már az 50 négyzetméter 
alatti ingatlanok eladásánál, bérbe 
adásánál is kell energetikai tanúsít-
ványt készíteni, illetve mostantól a 
lakáshirdetésekben is meg kell adni 
az épület energetikai besorolását. A 
tanúsítványokról központi nyilván-
tartás készül, és lesz minőség-ellen-
őrzés is.

E-útdíj
Az autópályákon díjemelés most 
nem lesz – júliustól majd sokaknak 
azt jelentheti viszont az e-útdíj, ami-
ről részletesen a következő lapszá-
munkban olvashatnak –, de bevezet-
nek egy új kategóriát. A 3,5 tonnát 
meghaladó megengedett legnagyobb 
össztömegű autóbuszok és lakóau-
tók januártól az újonnan bevezeten-
dő B2 kategóriába tartoznak, és éves 

autópálya-használati jogosultságot 
is vehetnek. Ennek a kategóriának 
az éves díja 199 975 forint lesz. A 
személyautók D1 kategóriájában a 
heti „matrica” 2975, a havi 4780, 
míg az éves 42 980 forintba kerül.

Emelkedik a nyugdíj, nőnek a 
bérek

Január elsejei hatállyal a várható 
infláció feletti mértékben emelték 
a nyugdíjakat és a minimálbért. Az 
öregségi nyugdíj 5,2 százalékkal 
emelkedett, a minimálbér esetében 
a növekedés 5,4 százalék, ami azt 
jelenti, hogy az eddigi 93 000 forint-
ról 98 000 forintra nő a bruttó bér. A 
szakmunkás minimálbér 108 000-ről 
114 000 forintra emelkedett, ez 5,6 
százalékos növekedést jelent. Nettó 
bérekben az emelkedés azt jelenti, 
hogy az eddigi 60 915 forintos szint-
ről 64 190 forintra változik a mini-
málbér, a szakmunkások minimális 
nettója 70 740 forint helyett 74 670 
forint lesz. Ez kihathat néhány olyan 
szociális támogatásra is, amit a mi-
nimálbérből számítanak. Így több 
lehet a gyed, a terhességi gyerekágyi 
segély, a táppénz, valamint a rehabi-
litációs és rokkantsági ellátás is.
Emellett január elsejétől eltűnik a 
szuperbruttósítás, ez azonban csak 
azokat érinti, akik havi 202 000 fo-
rint felett keresnek, hiszen 2012-ben 
már csak nekik kellett szuperbruttós 
alappal számolni.

Csökkenő rezsiterhek
2013. január 1-jétől kevesebbet fi-
zetünk majd a villany és a gáz után. 
A gázszolgáltatás alapdíja 10 szá-
zalékkal, az elfogyasztott gáz díja 
8 százalékkal kisebb az új év első 
napjától. A kilowattóránként szá-
molt lakossági áramárak szintén 8 
százalékkal csökkennek.

Közüzemi díjak, helyi adók
A közüzemi díjak, így a víz vagy a 
szemétszállítás díjtételei az egyes te-
lepülések képviselő-testületének ha-
táskörébe tartoznak. Nagykállóban 
sem ezek, sem a helyi adók nem 
emelkednek 2013-ban.

(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Karakó László vezetésével és 
37 kormánytisztviselő foglalkozta-
tásával 2013. január 1-jén meg-
kezdte működését a Nagykállói 
Járási Hivatal.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
13 járás alakult meg, ezek közül az 
egyik a nagykállói, melynek illeté-
kességi területe 8 településre (Biri, 
Balkány, Bököny, Érpatak, Geszteréd, 
Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly) 
terjed ki. A hivatal vezetője dr. Ka- 
rakó László, aki Gávavencsellőn él 
családjával. Munkája során a köz-
igazgatás több szintjén is dolgozott 
már, jelenleg országgyűlési képvise-
lő. Dr. Karakó László december 17-
én vehette át Budapesten a kinevezé-
sét. Ezzel kapcsolatban elmondta: bár 
rövid volt a december 17. és január 
1. közötti időszak, a lehető legjobban 
felkészültek az előttük álló feladatok-
ra. Már megismerkedett a települések 
vezetőivel, illetve azzal a 37 kor-
mánytisztviselővel, akikkel közösen 
dolgozik majd. Dr. Karakó László 
történelmi pillanatnak nevezte a já-
rások újraindulását. Mint mondta: a 
közigazgatás átalakításának e mozza-
natával új szervezeti keretet kap az a 

munka, ahol az adófizető állampolgár 
elégedettsége az első. „A munkatár-
saink minden tekintetben felkészül-
tek a feladatra, nekem pedig az lesz a 
dolgom, hogy a megyében a legjobb 
legyen ez a járás, hiszen minden az 
emberekről szól. Mi a nagykállói já-
rás lakosságát szolgáljuk a választók 
bizalmából. A kormánynak és nekem 
is az a célom, hogy mindez a legna-
gyobb megelégedésükre történjen” 
– fogalmazott a Nagykállói Járási Hi-
vatal vezetője.

Szimbolikus  
vendéglátás a  

„köz munkásainak”
Egy tál leves, egy beszélgetés, egy 
kellemes óra, de ennél sokkal mélyebb 
jelentéssel bíró eseményre került sor 
az ünnepeket megelőző napokban.
Nagykálló Város Önkormányzata 
minden közfoglalkoztatottnak meg-
köszönte egész éves munkáját. Ahogy 
Juhász Zoltán polgármester megfo-
galmazta: munkatársaknak tekinti 
őket az önkormányzat, hiszen a város 
lendületes fejlődésének a részesei. Az 
általános iskola ebédlőjében december 
21-én közel 150 fő vett részt a közös 
ebéden, és fogyasztották el a Dankó 
László csapata által főzött babgulyást 
és mellé kínált forralt bort és teát. Ami 
ennél fontosabb és a léleknek szólt, az 
a város vezetésének azon kinyilatkozá-
sa a közmunkaprogramban részvevők 
számára, hogy ők is fontosak, szükség 
van rájuk. Mint kinyilvánították, az ő 
munkájuk a 2012-es évben elenged-
hetetlen volt a város működése, fej-
lődése, üzemeltetése, tisztántartása, 
és még több tucatnyi, a köz számára 
értékes terület szempontjából is. 

Gy. G.

Dr. Karakó László

Helyreigazítás
Előző, 2012. december 19-ei lapszá-
munkban olvashatták a „Januártól 
kötelező a kutya-chip” című tájékoz-
tató cikket. A témával kapcsolatos 
legfontosabb információkat dr. Vonza 
András hatósági állatorvos, városunk 
díszpolgára gyűjtötte össze. Sajnos a 
doktor úr nevét – mint a cikk íróját 
– nem közöltük, amiért ezúton is el-
nézést kérünk.
Felhívjuk a kedves olvasók és egyben 
a kutyagazdák figyelmét, hogy akik-
nek további kérdése lenne az eljárás-
sal kapcsolatban, keressék bizalom-
mal dr. Vonza András állatorvost, az 
alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Rendelő:  
Nagykálló, Vasvári Pál utca 1/B
Rendelési idő: hétköznaponként 

17.30–20.00 óráig
Telefon: 30/555-4479, 42/263-126, 

20/5738-295.
e-mail: dr.vonza@gmail.com

A témával kapcsolatban a Nagykállói 
Televízió következő híradójában is 
foglalkozunk!

Juhász Zoltán, Nagykálló pol-
gármestere előtt 29 határon túli 
magyar tett állampolgársági esküt.

A nagykállói házasságkötő teremben 
ismét ünnepélyes eskütételre került 
sor. A Romániából és Ukrajnából ér-
kezők az eskü szövege után Juhász 
Zoltán polgármester köszöntőjét 
hallhatták, majd a meghitt pillanatok 
után kezükbe vehették az állampol-
gárságot tanúsító okleveleket. Az es-
kütételen a Vargovszki család is jelen 
volt, akik 2003 óta Spanyolország-
ban élnek. Erdélyből költöztek át egy 
szebb jövő reményében Nyugat-Eu-
rópába. Vargovszki Gizella a férjé-
vel és kisfiával érkezett a honosítási 
ünnepségre, és ahogy mondta: na-
gyon jó érzés számukra, hogy meg-
kapták a magyar állampolgárságot. 
„Castellón-Villarreal városban egy 
benzinkúton dolgozok, a férjem ka-
mionsofőr, a fiúnk pedig általános is-
kolás. Otthon magyar nyelvet beszé-

lünk, a gyereket próbáljuk magyarul 
tanítani, hogy továbbvigye a nyelvet. 
Régóta vártuk ezt a pillanatot, azt, 
hogy esküt tegyünk, és magyar ál-

lampolgárokká váljunk. Köszönjük, 
és ígérjük, hűséges állampolgárok 
leszünk” – mondta Gizella.

B.A.

Esküt tettek

Vargovszki Gizella Spanyolországból utazott haza az eskütételre

szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és 
kedves ismerőseit a 

Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett ünnepségre és a 
Nagykálló Kultúrájáért-díj átadására.

Időpont: 2013. január 22. (kedd), 17.30 óra
Helyszín: a Művelődési Központ  

kamaraterme (Kossuth út 8.)
Ünnepi műsort ad:  

a Cantarella Kamarakórus
A díjat átadja:  

Oroszné dr. Nagy Matild, Nagykálló város alpolgármestere.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagykálló  
Város  

Önkormányzata
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 (folytatás az 1. oldalról)

A városháza tanácstermében tar-
tott közmeghallgatást Nagykálló 
város Képviselő-testülete. Az ese-
ményen szó esett az eddig elvég-
zett, illetve a következő időszak-
ban elvégzendő feladatokról is.

Az elvégzett munkáról
A közmeghallgatás első napirendi 
pontja értelmében Nagykálló város 
polgármestere tartotta meg beszámo-
lóját. Juhász Zoltán megszólalásában 
először a 2012-es esztendő fontosabb 
történéseit összegezte. Mint mondta: 
az elmúlt esztendőben Kállai Ket-
tősét járta a város. „Egyik oldalról 
ránk nehezedik az országot, de talán 
az egész világot fenyegető gazdasági 
krízis, a pénztelenség, másik oldalról 
viszont Nagykálló aranykorát idéző 
fejlődés bontakozik ki a közös mun-
kánkból. A 2012-es évünk is illesz-
kedik Nagykálló elmúlt időszakához, 
ami a látványos fejlődés időszaka 
volt. Sok szó hangzik el az utóbbi 
időben arról, hogy Magyarország-
nak minden euró támogatást le kell 
hívnia az Uniótól. Nagykálló ebben 
a folyamatban mindig is az élen állt. 
Az egyik közösségi portálon azt írta 
valaki: „Gratulálok ahhoz a sok vál-
tozáshoz, ami Nagykállóban történt, 
most már tényleg méltó a városi cím-
re.” Hozzáteszem: az élhető euró-
pai kisváros címére.” – fogalmazott 
Nagykálló polgármestere, aki továb-
bá arról is beszélt: 2008-ban fogad-
ta el Nagykálló vezetése a Korányi 
Stratégiát, amely konkrét célokat és 
feladatokat határozott meg. Ez a tu-
datos előkészület közel hat milliárd 
forint pályázati forrást hozott a vá-
rosba, amellyel a régióban a tíz leg-
jobban pályázó település közé került 
Nagykálló. Juhász Zoltán a város 
működését értékelve hangsúlyozta: a 
sikeres pályázatokat, sikeres kivitele-
zés is követte, így többek között befe-
jeződött két városrehabilitációs prog-
ram is, melynek hatására a település 
minden részén történt valamilyen fej-
lesztés. A legnagyobb és leglátványo-
sabb pályázat a „Funkcióbővítő vá-
rosközpont fejlesztés Nagykállóban” 
című volt, melyhez Az Európai Unió 
és a Magyar Állam közel egymilliárd 
forint támogatást nyújtott. A program 
keretében készült el az úgynevezett 
többfunkciós szolgáltató tér, amely 
egyrészt magában foglalja az új vá-
rosházát, de emellett helyet biztosít 
üzlethelyiségeknek és házasságkötő 
teremnek is. Emellett új külsőt kapott 
a református templom, felújították a 
volt Óbester étterem épületét, forga-
lomcsillapított övezetet alakítottak 
ki a Zrínyi Miklós és Debreceni utak 
által határolt területen, megvalósul-
hatott a Városi Piaccsarnok fedett és 
szilárd burkolattal ellátott területe, 
de ennek a pályázatnak köszönhető a 
város új főtere, a Kállai Kettős tér is, 
amely – ahogy a város polgármestere 

fogalmazott – átadása óta több kultu-
rális élmény-kavalkád helyszíne volt. 
A másik program, a szociális város 
rehabilitáció keretein belül, csaknem 
félmilliárd forint pályázati forrás ér-
kezett a városba. Ebből megtörtént a 
Korányi Frigyes úti lakótelep külső 
felújítása, a HÍD Közösségi Ház és 
az Akácos úti Közösségi Ház kiala-
kítása, és a program eredményeként 
épülhetett meg a szociális inkubátor-
ház is.
Beszámolója során Juhász Zoltán ki-
tért arra is: a város nagy problémája 
a munkanélküliség, amelynek csök-
kentésére több programot indítottak 
a 2012-es esztendőben. Egyrészt a 
tartósan munkanélküliek megélhe-
tésében nagy segítséget jelentett a 
közmunkaprogram, a Kállai Kettős 
Tájtermék megalkotása, vagy a pap-
rikatermesztés, mint mintaprojekt 
elindítása. 
A város polgármestere arról is be-
szélt: a mezőgazdaságban látnak a 
város vezetői kitörési lehetőséget, 

így tavasszal, a paprikatermesztés 
mintájára almatermesztéssel is ki-
bővítik a mezőgazdasági programot, 
valamint mezőgazdasági szövetkeze-
tet hoznak majd létre. „Azonban azt 
fontos látni, hogy az igazi megoldást 
az új befektetések jelenthetik, a mun-
kahelyteremtés legnagyobb esélye 
a vállalkozásokban van. A városban 
már minden adott arra, hogy ezek a 
beruházások megérkezzenek, az alap 

infrastruktúra, a város környezete 
mind segíti ezt. Kiemelten kezeljük 
a Nagykállói Ipari Parkba betele-
pülni szándékozó vállalatokat. Két 
befektető már van, az egyik cég már 
építkezik, emellett jelenleg is több 
céggel tárgyalunk és bízunk benne, 
hogy sikereinknek ezek a cégek is 
részesei lesznek.”  – fogalmazott Ju-
hász Zoltán.
A 2012-es esztendő értékelése so-
rán Juhász Zoltán arról is beszélt: 
az idei év fontos mérföldköve lett 
Nagykállónak, hiszen a megemlített 
eredmények mellett január elsejé-
től járásközponti szerepet is betölt 
a város. „Ez igazi elismerése annak 
a munkának, amit elvégeztünk az 
utóbbi időben. Az a közigazgatá-
si szerepkör, amelyet Nagykálló 
megkapott, egyszerre jelent további 
munkahelyeket, nagyobb közigaz-
gatási szerepet, és nagyobb látogatói 
forgalmat, ami jobb esélyt ad a helyi 
szolgáltatók számára is.” – fogalma-
zott a város polgármestere.

A jövőbeni célokról
Az elmúlt év értékelése után Ju-
hász Zoltán polgármester az előt-
tünk álló esztendőre tervezett célo-
kat, elképzeléseket is összegezte. 
Mint mondta: a 2013-as évet nem a 
nagy fordulatnak szánja, hiszen az 
a munka, amit elkezdtek még nem 
fejeződött be. „Egyrészt folytatjuk a 
fejlesztéseket, amelyek a továbblé-
pést alapozták meg, másrészt a már 
elkészült alapokra kezdődik a ráépít-
kezés. A kulcsszó marad: építkezés, 
vagyis lendület és előre haladás.” – 
fogalmazott a város polgármestere, 
aki arról is beszélt: a jövőre nézve 
továbbra is az egyik legfontosabb 
cél a munkahelyteremtés. „Egyrészt 
felkészülten várjuk a 2013-as köz-
foglalkoztatási programot, de látni 
kell: a közmunka programok az ál-
lami szerepvállalás függvényei, így 
mi csak akkor élhetünk ezzel a lehe-
tőséggel, ha indulnak ilyen országos 
programok. Éppen ezért igyekszünk 
a jövőben is minden segítséget meg-
adni a helyi vállalkozóknak, hiszen 
az ő fejlesztéseik is eredményez-

hetnek újabb munkahelyeket. Úgy 
veszem észre, egyre több nagykállói 
vállalkozás kezd különböző forrá-
sokra pályázni, amit próbálunk ma-
ximálisan támogatni.” – fogalmazott 
Juhász Zoltán.
A beszámolóban a város polgármes-
tere arról is beszélt: a városvezetés 
céljai között szerepel a mezőgazda-
sági program továbbfejlesztése, hi-
szen egyrészt térségünk gazdaságát 
alapvetően ez a szektor határozza 
meg, másrészt ez teremthet új mun-
kahelyeket is. Emiatt egy komplex 
programot dolgoztak ki, amelynek 
lényege, hogy egy szociális szövet-
kezeten keresztül a résztvevő szemé-
lyek önállósulva, idővel saját gazda-
ságot tudjanak üzemeltetni, ezáltal 
pedig önfenntartásukról is gondos-
kodni. A program végigvezeti tagjait 
a képzés, gyakorlat és önállósodás 
folyamatán, majd a Kállai Kettős táj-
termék rendszerben maradva segíti a 
későbbi értékesítést is. Az elképzelé-
sek szerint így a program nemcsak 
a gazdákat, hanem a gazdává válás 
folyamatát is segíteni fogja.
A 2013-as fejlesztésekkel, pályáza-
tokkal kapcsolatban a város polgár-
mestere azt mondta: több beruházás 
is kezdődik 2013-ban, így például 
hamarosan indul a szennyvíztisztító 
telep építése, elbírálási szakaszban 
van az ivóvíz minőség javító pro-
jekt, illetve 2013-ban kezdődik az 
erdei iskola energetikai korszerűsí-
tését célzó program megvalósítása 
is. Emellett a városvezetés folytatni 
szeretné az önkormányzati épületek 
valamint a strand felújítását, a Ha-
rangod fejlesztését, illetve szorgal-
mazni étterem létesítését és szállás-
helyek kialakítását.
Beszámolóját Juhász Zoltán polgár-
mester ezekkel a szavakkal zárta: 
„Fontos, hogy továbbra is nagyon 
erős legyen az összefogás. Itt párt-
politikai oldaltól függetlenül szü-
letnek közös döntések a lakosság és 
városvezetés közötti összhangnak 

köszönhetően. Én hiszek a közösség 
erejében, és hiszem, hogy a közös-
ség az, ami meghatározza egy hely 
jövőjét.”

A közrend és közbiztonság alaku-
lásáról

A közmeghallgatás záró napirendjé-
ben a városlakók tájékoztatást kaptak 
a közrend és közbiztonság alakulá-
sáról is. A Nagykállói Rendőrőrsnél 
2012. januárjában történt parancs-
nokváltás, Nagy Viktor rendőr-szá-
zadost a nagykállói Fehér János vál-
totta az őrs élén. A rendőr-százados, 
őrsparancsnok a közmeghallgatáson 
elmondta: legfontosabb feladatuknak 
azt tartják, hogy segítség az embe-
reket, hogy a városban rend és biz-
tonság legyen. Ennek szellemében 
különböző újításokat is bevezettek 
az elmúlt időszakban, például gya-
logosrendőrök teljesítenek szolgála-
tot a városban, illetve hétvégenként 
több járőr van szolgálatban. Az idei 
év statisztikájának ismertetése so-
rán Fehér János elmondta: évközben 
két komoly bűncselekmény történt 
Nagykállóban: a zálogházi rablás és 
az orvosi gépkocsi feltörése, ahol 
mindkét esetben rövid idő alatt fogták 
el az elkövetőket az őrs munkatársai. 
Az őrsparancsnok továbbá arról is be-
szélt: hasonlóan más településekhez, 
Nagykállóban is a tulajdon, a vagyon 
elleni, illetve a személy elleni bűn-
cselekmények vannak túlsúlyban. 
„Örvendetes, hogy nagyságrendileg 
húsz százalékkal csökkent a bűncse-
lekmények száma. Amíg 2011-ben 
Nagykálló területén 320 bűncselek-
ményt követtek el, addig idén 257-et. 
Csökkenés figyelhető meg a vagyon-
elleni bűncselekményekben is. A lo-
pások száma közel azonos, 164 he-
lyett idén 152-szer követtek el ilyen 
jellegű bűncselekményt, betöréses 
lopásból a tavalyi 26 helyett 2012-
ben 10 volt. A személy elleni bűncse-
lekmények száma 2012-ben ötvenről 
negyvenre csökkent, a közrend elleni 
bűncselekményeket 57 helyett 37-
szer követtek el. Az őrs munkatár-
sai elfogtak 27 főt, valamint 125 főt 
vittek előállításra.” – fogalmazott a 
rendőr-százados, aki ezekkel a sza-
vakkal zárta beszámolóját: „Akkor 
leszek elégedett, ha a jelenlegi, kb. 
20 százalékos javulás után, jövő év-
ben is egy hasonló arányú javulásról 
tudok majd beszámolni.”

A beszámolók után az önkormány-
zat feladat- és hatáskörébe tartozóan 
közérdekű kérdéseket és javaslatokat 
tehettek fel a nagykállói lakosok, a 
jelenlévők azonban nem éltek a le-
hetőséggel.
Juhász Zoltán zárszavában elmond-
ta: bízik a város jövőjének pozitív 
alakulásában, hiszen ezen dolgozik 
a város önkormányzata. Mindehhez 
a város első számú vezetője kitartást 
és reményteljes, Boldog Új Eszten-
dőt kívánt minden nagykállóinak.

„Nem kifogásokat kerestünk, hanem megoldásokat”  
Beszámolt a képviselő-testület
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Felnőtt színjátszó fesztiválon is 
megállták a helyüket a nagykállói 
drámások.

A Magyar Színjátékos Szövetség el-
nöksége elfogadta a középiskolások 
nevezését a Magyar Művek Szemlé-
jére, amelyet decemberben rendeztek 
meg egy nagyon érdekes helyszínen, 
egy romos régi gyárépület átalakított 
színháztermeiben. A találkozó egy-
ben minősítő fesztivál is volt, ahol 23 
előadás mutatkozott be.  Arany minő-
sítést a szigorú zsűri (Nagy András 
László, Kárpáti Péter, Árkosi Árpád) 
nem adott ki. A verseny érdekessége, 
hogy a fiatalokat is felnőtt mércével 
értékelte a zsűri. A Korányi Frigyes 
Gimnázium drámatagozatos tanu-
lói két előadással mutatkoztak be az 
igen rangos versenyen, ahol mindkét 
előadás ezüst minősítést ért el, azaz a 
legmagasabb elismerésben részesült. 
A Sztanyiszlavszkij Ugrócsoport szá-
mára Molnár Ferenc: Liliom című 
darabját Vona Éva rendezte. A Tánc- 
Lánc Színkör tagjai Örkény: Tóték 
című novellájának táncadaptációját 

mutatták be Demarcsek Zsuzsa ren-
dezésében.
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy 
országos, felnőtt versenyen is a leg-
jobbak között szerepeltünk! Várjuk 
az iskolába mindazokat a fiatalokat, 
akik hasonló, élményekben gazdag 
és sikeres diákéveket szeretnének 
megélni. A közelmúlt kutatásai rá-
világítottak arra, hogy az érzelmi 
intelligencia az IQ-nál meghatáro-
zóbb a sikeres életvitel, és a szakmai 
sikeresség elérésében egyaránt, mert 
az önkontroll, az önismeret, a pozitív 
lelki beállítottság segítik a társas kap-
csolatok kiépítését és fenntartását. 
Ezért várjuk iskolánkba mindazokat 
a diákokat, akik nyitottak a színház, a 
dráma, a kommunikáció irányában és 
azokat is, akinek az érvényesüléshez 
a sikerességhez feltétlenül szüksé-
gük van a kommunikáció fejleszté-
sére. A felvételiről érdeklődni lehet 
a 30/90-36-480-as telefonszámon. 
Látogassanak el a Drámatagozat 
Facebook oldalára is: facebook.com/
dramatagozat.nagykalloikozepiskola 

Demarcsek Zsuzsa

Huszonharmadik alkalommal 
rendezték meg az Arany Ősz Kó-
rustalálkozót testvérvárosunkban, 
Técsőn. A Naplemente Népdalkört 
városunk képviseletében Trefán 
Jánosné, alpolgármester és Szabó 
László, önkormányzati képviselő is 
elkísérték.

„Minden évben egyre több élmény-
nyel gazdagodunk Técsőn. Jó látni, 
hogy fejlődik, szépül, egyre lakha-
tóbb településsé válik. Azt is tudom, 
hiszen gyakran megfordulok Kárpát-
alján, hogy mindez nem kis áldoza-
tot követel a lakóktól és a vezetéstől 
egyaránt. A kulturális szemle mellett 
lehetőségünk volt megtekinteni a ha-
marosan megnyíló fürdőt, a tűzoltó 
laktanyát, és egy sérült embereket 
ellátó új intézményt is. A település 
vezetői méltán lehetnek büszkék 
ezekre az új fejlesztésekre”– mondta 
el Trefán Jánosné, aki immár tíz éve 
városunk külkapcsolatokért felelős 
alpolgármestere. A Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség szervezé-
sében lebonyolított kórustalálkozón 

több olyan résztvevő is volt, akik 
hosszú évek óta megtapasztalják, 
hogy a rendezvény hozzájárul a kár-
pátaljai magyar kultúra továbbörökí-
téséhez és megtartásához, miközben 
az itt közvetített zene kivetítője az 
emberi léleknek és hangulatnak. Vol-
tak azonban olyan vendégek is, akik 
először látogattak el ide, így Dudar 
Fanni, Magyarország beregszászi 
konzulja, aki maga is hosszú évekig 
énekelt különböző kórusokban, és 
Petteri Laihonen, a Jyväskyläi Egye-
tem (Finnország) magyarul is kitűnő-
en beszélő nyelvésze, aki éppen ezen 
a területen végez kutatómunkát. A 
program során a kórusok mellett tán-
cosok és zenekarok is bemutatkoz-
tak. Nagy tetszést aratott a nagykállói 
Naplemente Népdalkör, mert nyugdí-
jasaink az éneklés mellett tánctudá-
sukról is bizonyságot tettek.
A rendezvény legnagyobb értékét az 
egyik résztvevő Reményik Sándor 
verséből vett idézettel foglalta össze: 
„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
És áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv 
ma néktek végső menedéktek.”

A Nagykállói drámatagozat  
sikere a Magyar Művek Szemléjén

Bearanyozott hétvége Técsőn

Ezüst minősítést szereztek

Naplemente Népdalkör

Intézménylátogatáson

Utolsót dobbant egy nagykállói szív
Az elmúlt év végén megdöbbentő hír járta be településünket: meghalt 
Vass András, barátunk, a város korábbi alpolgármestere. A református 
templomban tartott búcsúztatására eljöttek barátai, volt kollégái, kórus-
társai és sokan, akik ismerték őt. Fodor János, az elhunyt egyik legjobb 
barátja, így emlékezik városunk életének egyik meghatározó alakjára: 
„Bandi barátom építési tervezőként dolgozott. A nyolcvanas években 
mindketten az önkormányzathoz kerültünk. Bandi önkormányzati kép-
viselőként a városfejlesztési bizottság tagja, vezetője, később a műszaki 
osztály dolgozója lett. Megismerve kitartását a munkában, ember sze-
retetét, úgy döntöttünk, hogy városvezetőkként együtt próbáltunk meg-
felelni választópolgáraink bizalmának. Műszaki emberként nem kis fel-
adat hárult rá. Számtalan beruházás: lakótelep kialakítása, gázvezetés, 
csatornázás, kisebb-nagyobb felújítások előkészítésének, döntések meg-
hozatalának, és a végrehajtásnak egyaránt aktív részese volt. Nemes cél 
vezérelte: azon fáradozott, hogy lehet valamit logikusan és egyszerűen 
megvalósítani. Szinte erejét meghaladóan dolgozott. Sok akkor készült, 
most is funkcionáló létesítményünk, számtalan általa tervezett családi ház 
őrzi városunkban keze munkáját. Nem csak a kövekre, szívünkbe is beírta 
nevét. Mindig szerette a szépet, a jót. Kedvelt időtöltése volt a festészet, 
meghatározó tagja volt a városi vegyes karnak. Sajnálom, hogy már csak 
emléked élhet velünk.”
Juhász Zoltán polgármester, a hivatal dolgozói, az önkormányzat kép-
viselői, barátok, kollégák nevében elhangzott megrendült búcsúszavak 
kísérték utolsó útjára. Nyugodjon békében!

Új, és a már megszokott 
programokkal továbbra 
is minden érdeklődőt 

szeretettel várnak a HÍD 
Közösségi Ház munkatársai.

A programokról érdeklődni 
lehet személyesen  

a Közösségi Házban  
(Jókai út 28.), vagy telefonon a 
42/563-067 és a 06-42/563-068 

telefonszámokon!

Születésnapi  
köszöntés

Ismét 90 éves nagykállóit köszöntött 
nemrégiben Juhász Zoltán polgár-
mester. A születésnapját december 25-
én ünneplő Markovics Kristóf nagy 
örömmel fogadta vendégét, aki em-
léklappal és virággal köszöntötte. A 
látogatás alkalmával lehetőség nyílott 
egy rövid beszélgetésre. Markovics 
Kristóf 1922. december 25-én szü-
letett Nyíregyházán. Szülei: Veszela 
Ceneva és Markovics Illés önzetlen 
szeretettel nevelték öt gyermeküket. 
Már tízéves korától nagyon sokat se-
gített szüleinek a kertészetben. Elemi 
iskoláit Nyíregyházán végezte. 1953-
ban házasságot kötött néhai Varga Er-
zsébettel. 1953–59-ig Nyíregyházán 
kertészkedett, 1959–67-ig a nagykállói 
Zöldmező TSz-ben volt kertész, majd 
1968-tól a nagykállói Elme és Ideg-
gyógyintézetben dolgozott egészen 
nyugdíjas koráig. Felesége elvesztése 
nagyon megviselte. Mozgása korláto-
zott, ami megnehezíti mindennapjait. 
Érdeklődve figyeli a világ eseményeit, 
a napi sajtóból és a televízióból tájé-
kozódik. Születésnapját családjával 
ünnepelte, ők köszöntöttek, szeretet-
tel, tisztelettel, ajándékkal. B.A.

Juhász Zoltán és Markovics Kristóf

És valóban! A jól ismert dal mint-
ha megelevenedett volna a Városi 
Sportcsarnokban, a karácsony 
előtti utolsó napokban.

 „Betlehemnek nyissunk ajtót” cím-
mel, 2012. december 21-én rendezték 
meg a város hagyományos karácsonyi 
ünnepségét. A városi programon idén 
is az oktatási intézmények diákjai és a 
helyi művészeti csoportok örvendez-
tették meg előadásaikkal Nagykálló 
lakóit. Juhász Zoltán ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta: karácsonykor a 
szeretet, a béke fogalma minden em-
berben felértékelődik. Az ünnepek 
alatt ne gondoljunk a hétköznapok 
harcaira, zajaira, békéljünk meg em-
bertársainkkal, önmagunkkal, csen-
desedjünk el legalább erre a kis idő-
szakra, és gondoljunk mindazokra, 
akik a legközelebb állnak hozzánk. 
Az ünnepi gondolatok után a Gili-
cemadár Népdalkör érkezett első-
ként a képzeletbeli színpadra. Az 
egy éve újjáéledt énekkar tagjai, 
egy karácsonyi énekekből álló dal-
csokrot nyújtottak át az együtt ün-
neplőknek. Őket a Nagykállói Álta-
lános Iskola diákjaiból álló énekkar 
követte, majd az iskola növendékei 
hangulatos karácsonyi műsort adtak 
elő ezen az estén. A kicsik után na-
gyobbak léptek színpadra, hiszen az 

eseményen ünnepi műsorral készült 
az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesü-
let tagjaiból álló Naplemente Nóta-
kör is. Ezután az ének helyét a tánc 
vette át, hiszen a Vásárhelyi László 
Alapfokú Művészeti Iskola Európa-
bajnok táncosai szórakoztatták a né-
pes publikumot. Majd felcsendültek 
a citerák hangjai, hiszen a Rózsafa 
Citeraegyüttes is együtt ünnepelt az 
egybegyűltekkel. Őket a Meglepe-
tés Énekegyüttes követte, akik töb-
bek között a Piramis: Kívánj igazi 
ünnepet! című dallal köszöntötték a 
közelgő ünnepeket. Ekkor mindösz-
sze már csak egy fellépő várakozott 

izgatottan a színfalak mögött. Vé-
gül, de nem utolsó sorban a néptáncé 
lett a főszerep, ahol a Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes csoportjai szóra-
koztatták a jelenlévő nagykállóiakat. 
Az ünnepi műsor után a Szabadság 
téren folytatódott a program, ahol a 
kilátogatók Hekman Böbével közö-
sen énekelhettek karácsonyi dalokat, 
a Kállai Lakodalmas Egyesület és a 
Tűzrózsák Zenekar tagjainak vezeté-
sével pedig bárki bekapcsolódhatott 
a közös táncolásba, éneklésbe is. A 
karácsonyi hangulatot forralt borral, 
teával, valamint sült tök kínálgatással 
tették meghitté, még kellemesebbé.

„Szálljatok le, szálljatok le  
karácsonyi angyalok…”
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„Minden gyermek érték, jelenünk ígé-
rete, jövőnk reménysége.” Ez a gon-
dolat ösztönözte a Nagykállói Egye-
sített Óvoda és Bölcsőde Brunszvik 
Teréz Tagóvodáját arra, hogy pá-
lyázzon a TÁMOP-3.1.7 Referencia-
intézmények országos hálózatának 
kialakítása és fejlesztése című kiírás-
ra. A tagóvoda ,,Együttműködés az 
együttnevelésért” – „referencia érté-
kű működési és pedagógiai gyakorlat 
kialakítása és továbbadása” címmel 
valósította meg programját.
 A pályázat megvalósítása során hang-
súlyozzuk, hogy a családi házzal való 
kapcsolattartásunk legyen közvetlen, 
segítő, együttműködő. Együttműkö-
dések, partneri kapcsolatok erősíté-
sére törekszünk, hogy a kölcsönös 
bizalmon alapuló együttműködés, a 
kiépített partneri kapcsolatok segít-
sék a gyermekek sokoldalú fejlesz-
tését, a szociális támogatás sikeresen 
megvalósuljon. A pályázati program 
jóvoltából 2013. január 7-én befejez-
te felkészülését a referenciaintézmé-
nyi szerepre a Nagykállói Egyesített 
Óvoda és Bölcsőde Brunszvik Teréz 
tagóvodája. A projekt lehetőséget 
nyújtott e szolgáltatás szervezeti fel-
tételrendszerének kialakítására, a há-
lózati tanulás referenciaintézményi 
munkaformáinak beépítésére a min-
dennapi gyakorlatba. A referenciain-
tézményi működéséhez, az erre való 
felkészüléshez óvodánk 3.000.000.-
Ft támogatást nyert el, mely a szak-
mai munka tárgyi, illetve személyi 
feltételeinek megteremtéséhez egy-
aránt hozzájárult.

Pedagógusaink szakmai továbbképzé-
seken vettek részt, melyeken képessé 
váltak meglévő tapasztalataik, tudá-
suk átadására, biztosítva ezzel a befo-
gadó pedagógiai szemlélet minél szé-
lesebb körben történő elterjesztését. 
Az elméleti ismeretek áttekintését és 
átgondolását követően csoportmun-
kában és szituációs gyakorlatokban 
fejlesztették tovább a megszerzett 
ismereteket, valamint a saját intéz-
ményükre vonatkozóan készítettek el 
feladatokat. A szakmai megvalósítók 
a fejlesztő tevékenységüket a szakér-
tői, tanácsadói tevékenységgel össz-
hangban, team-munkában végezték. 
A pályázat során beszerzésre kerültek 
új irodai eszközök (laptop, fénymáso-
ló, fényképezőgép, pendrive, bútorok, 
székek, irodaszerek). 
A sikeres felkészülés eredményeként 
várhatóan 2013 első negyedévében 
megtörténik a Nagykállói Egyesített 
Óvoda és Bölcsőde referenciaintéz-
ménnyé történő minősítése. E minő-
sítés alapján a Nagykállói Egyesített 
Óvoda és Bölcsőde Brunszvik Teréz 
tagóvodája olyan intézménynek te-
kinthető, amely más intézmények 
számára is példaértékű, működésben 
koherens, befogadó, gyermekköz-
pontú pedagógiai gyakorlattal, szer-
vezeti innovációval rendelkezik, és 
ezt szolgáltatásaiban publikálni, va-
lamint átadni képes.

Nagy Tamásné
intézményvezető,  

projektmenedzser
Nagykállói Egyesített Óvoda és 

Bölcsőde

Más óvodák számára is példaértékű 
intézménnyé válás. Ez a cél vezérel-
te a Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde Szivárvány Tagóvodáját, 
amikor pályázott a TÁMOP-3.1.7 
Referenciaintézmények országos há-
lózatának kialakítása és fejlesztése 
című kiírásra. A tagóvoda „Együtt a 
jövőért – hálózati együttműködések 
és partnerkapcsolatok kialakítása, ne-
velési-oktatási gyakorlat továbbadá-
sa a Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde Szivárvány tagóvodájában” 
címmel valósította meg programját.
Intézményünk minden pályázati le-
hetőséggel él, hogy óvodánk tárgyi 
és személyi feltételeit bővíteni, gaz-
dagítani tudja. A pályázat előzménye 
elsősorban a több évtizedes minőségi 
szakmai munka, ami óvodáinkban fo-
lyik, hiszen a projekthez releváns „jó 
gyakorlatok”, pedagógiai módszerek 
kidolgozása és használata alapfeltétele 
volt a pályázatnak. A pályázati program 
jóvoltából 2013. január 7-én befejezte 
felkészülését a referenciaintézményi 
szerepre a tagóvodánk, a Szivárvány 
tagóvoda is. A projekt lehetőséget 
nyújtott e szolgáltatás szervezeti felté-
telrendszerének kialakítására, a háló-
zati tanulás referenciaintézményi mun-
kaformáinak beépítésére a mindennapi 
gyakorlatba. A referenciaintézményi 
működéséhez, az erre való felkészü-
léshez óvodánk 3.000.000.-Ft támo-
gatást nyert el, mely a szakmai munka 
tárgyi, illetve személyi feltételeinek 
megteremtéséhez egyaránt hozzájárult. 
Pedagógusaink szakmai továbbképzé-
seken vettek részt, melyeken képessé 
váltak meglévő tapasztalataik, tudásuk 
átadására, biztosítva ezzel a befogadó 
pedagógiai szemlélet minél szélesebb 

körben történő elterjesztését. Az el-
méleti ismeretek áttekintését és átgon-
dolását követően csoportmunkában és 
szituációs gyakorlatokban fejlesztették 
tovább a megszerzett ismereteket, va-
lamint a saját intézményükre vonatko-
zóan készítettek el feladatokat. A pá-
lyázati program szakmai megvalósítói 
a továbbképzések időszakában, illetve 
azt követően megkezdték a fejlesztő 
tevékenységet. Ennek során kidolgo-
zásra kerültek a referenciaintézményi 
működést szabályozó dokumentuma-
ink: az intézmény arculatát és PR tevé-
kenységét szabályozó programterv, az 
intézmény ,,Jó gyakorlatainak” átadá-
sát, átvételét leíró eljárásrend, valamint 
módosítottuk óvodánk helyi nevelési 
programját is. A szakmai megvalósí-
tók fejlesztő tevékenységüket ,,team” 
munkában végezték. A pályázat során 
beszerzésre kerültek új irodai eszközök 
(laptop, fénymásoló, fényképezőgép, 
pendrive, spirálozó, bútorok, székek, 
irodaszerek).
A sikeres felkészülés eredményeként 
várhatóan 2013 első negyedévében 
megtörténik a Nagykállói Egyesített 
Óvoda és Bölcsőde referenciaintéz-
ménnyé történő minősítése.

Uri Zoltánné
tagóvoda-vezető,  

projektmenedzser
Nagykállói Egyesített Óvoda és 

Bölcsőde

Több mint 400 fő aktív részvé-
telével eredményesen zárult az 
URBACT II Program éves konfe-
renciája Koppenhágában, 2012. 
december 4-én. 

Az URBACT II Roma-Net projekt 
keretén belül dr. Török László pro-
jektmenedzser, Véghseő Sándor és 
Kézy Béla a helyi támogató csoport 
tagjaiként vettek részt a konferen-
cián. Ennek kapcsán lehetőség volt 
tapasztalok megosztására, kapcso-
lat kiépítésére, valamint barátságok 
kialakítására. Nagykálló Város Ön-
kormányzatának még 2010 júliusá-
ban sikerült az URBACT II program 
ROMA-NET keretében egy nemzet-
közi projekthez csatlakoznia, amely 
2013 januárjában zárul. Az európai 

városmodell történeti, építészeti, 
fenntarthatósági aspektusainak szám-
bavétele mellett betekintést kaphatott 
a konferencia hallgatósága az ázsiai 
és amerikai urbanizációs folyama-
tokba, várospolitikai kihívásokba is 
az Európai Bizottság regionális és 
várospolitikáért felelős tagjaitól, a 
tudományos élet várostervezéssel 
foglalkozó szaktekintélyeitől, város-
vezetőktől.
Az URBACT program hat munka-
csoportja által előkészített üléseken a 
jelenlévők aktív bevonásával keres-
tek válaszokat korunk városi kihívá-
saira. Az urbanizálódott térségekben 
bekövetkező társadalmi, gazdasági, 
környezeti változások áttekintése 
után a jövő lehetséges várospolitikai 
és -tervezési módszereiről, eszközei-

ről folytattak eszmecserét az Európai 
Bizottság és a Parlament tagjai, az 
URBACT Monitoring Bizottság el-
nöke, valamint Växjö (svéd város – a 

szerk.) alpolgármestere. A konferen-
cia másnapján szervezett URBACT 
café keretében saját anyanyelvükön 
tartottak kerekasztal-beszélgetést 
a résztvevők arról, hogyan segítse 
az URBACT Program az integrált 
fenntartható városfejlesztés végre-
hajtását a jövőben. A rendezvény az 
URBACT Irányító Hatóság elnö-
kének beszédével zárult, amelyben 

felhívta a figyelmet az URBACT 
III. Program tervezéséhez alapot 
szolgáltató projekteredményekre, ta-
pasztalatokra, valamint a 2014–2020 
tervezési időszak új, integrált város-
fejlesztési eszközeire.

„A projekt az URBACT II Program-
ban az Európai Unió finanszírozásá-
val valósul meg.”

Koppenhágában folyt a tapasztalatcsere

Együttműködés az 
együttnevelésért

Együtt a jövőértRoma integráció 
a városi  

környezetben
2012. november 8-án az URBACT 
II ROMA-NET projekt kereté-
ben került megszervezésre az a 
workshop Brüsszelben, amelyen 
városunk 3 fővel képviseltette ma-
gát. A workshop elsődleges célja 
a projekt legfontosabb tapasztala-
tainak és tanulságainak, valamint 
javaslatainak megosztása európai 
politikusokkal, roma integrációs 
szakemberekkel és releváns bizott-
sági munkatársakkal. Nagykálló 
városát három másik partnerrel 
egyetemben felkérték, hogy rö-
vid előadás keretében ossza meg 
tapasztalatait a workshopon. 
Az utazás célja többek között a 
ROMA-NET program során ösz-
szegyűjtött gyakorlati tapasztala-
tok megosztása, a figyelemfelkel-
tés, a roma integrációs probléma 
súlyosságának hangsúlyozása, 
valamint egyeztetést folytattunk 
a nagykállói zárókonferencia ese-
ményeivel kapcsolatos szervezési 
feladatok vonatkozásában.
A projekt elért eredményei 
Nagykálló roma integrációs straté-
giájának megismertetése volt integ-
rációs szakemberekkel, valamint 
európai politikusokkal és bizottsági 
munkatársakkal egy rövid prezen-
táció keretében, Nagykálló város 
szakmai arculatának erősítése és 
világos üzenetek megfogalmazása 
jövőbeli roma integrációs támoga-
tási programok kialakításához.

„A projekt az 
URBACT II Prog-
ramban az Európai 
Unió finanszírozá-
sával valósul meg.”
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A hiú király
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy sze-
gény ember. Volt annak három fia. Egyszer a király kihirdette az egész ország-
ban, hogy annak adja a lányát, aki előtte olyat tud mondani, amit ő el nem hisz. 
Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia, akit Péternek hívtak, kapja, 
fogja, elmegy a királyhoz. Megmondja egy szolgának, hogy ő beszélni akar 
a királlyal. A király mindjárt gondolta, hogy mit akar a legény, de nem szólt 
senkinek, csak azt parancsolta, hogy eresszék be tüstént azt a legényt. Mert 
akkor már annyi királyfi meg isten tudja micsoda nagy úr megfordult a király 
előtt, mint a csillag az égen, mint a fűszál a réten – s mind a királykisasszonyt 
akarta elvenni. De biz’ ott egy se tudott olyat mondani, amit a király el ne hitt 
volna. Bemegy hát Péter a királyhoz, köszön neki:
– Jó napot, adjon isten, király uram!
– Adjon isten neked is, fiam! Mi járatban vagy?
– Én bizony házasodni akarok, uram király!
– Jól van, fiam, hát aztán mire vinnéd az asszonyt?
– Tudja az isten! Majd csak eltartanám valahogy. Van háza az apámnak, meg 
egy kis földje is.
– Elhiszem, fiam – mondja a király.
– Aztán meg van három darab marhánk is.
– Azt is elhiszem.
– Most nemrégiben a trágya annyira meggyűlt az udvarunkon, hogy már nem 
is fértünk tőle.
– Elhiszem.
– Egyszer azt mondja az apánk: „Fiaim! Hordjátok ki ezt a trágyát arra a kis 
földre, majd talán használ neki valamit.”
– Elhiszem.
– Mink aztán kihordtuk a trágyát, három hétig, két kocsin.
– Elhiszem.
– Hanem tévedésből a szomszéd földjére hordtuk ki mind egy szálig.
– Elhiszem.
– Mikor ez is megvolt, hazamentem, megmondtam az apámnak.
– Elhiszem.
– Akkor aztán én, az édesapám meg a két kisebb testvérem, úgy négyecskén 
kimentünk a földünkre.
– Elhiszem.
– Aztán megfogtuk a szomszédunk földjének a négy sarkát, mint az asztalterí-
tőt szokás, és a trágyát róla a mi földünkre fordítottuk.
– Elhiszem.
– Azután a földünket teleszórtuk fűmaggal.
– Elhiszem.
– Aztán olyan sűrű erdő nőtt rajta, hogy ki látott olyat, ki nem.
– Elhiszem.
– Az apám aztán sajnálta kivágatni a gyönyörű fákat: hát vett egy falka disz-
nót.
– Elhiszem.
– Aztán a fölséged öregapját megfogadta kanásznak!
– Hazudsz! Akasztófára...! – Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fo-
gadása. Mit tehetett, rögtön papot, jegyzőt hívatott, a szegény ember fiával 
összeadta a lányát. Csaptak akkora lakodalmat, hogy hét országra szólt a híre. 
Még az árva gyerekeknek is akkora kalácsot adtak a kezükbe, mint a karom; 
volt lé meg lé, hát még a sok hús nélkül való lé!

Felnőtt szépirodalom
A halál 48 órája / Howard Gordon
A szív titkai / Debbie Macomber
Családi sírbolt / Katarina Mazetti
Havasok könyve / Nyirő József
Káprázat az élet!: utak és ösvények / Schäffer 
Erzsébet
Társulati vacsora / Tímár György
Blaszfém: novellák és monológok / Nagy 
András
Sárga virág a feleségem / Petőcz András
Nagy őszi érzés-kiállítás / Varga Dániel
A régi ház / Tormay Cécile
Gróf Benyovszky Móric életrajza / Jókai Mór
A csudaszarvas / P. Ábrahám Ernő
Frida, avagy A fájdalomról / Drakulić, 
Slavenka 
Megmaradt Alice-nek / Genova, Lisa 
Per Kádár sírjáért: riport / Moldova György
Őrzőangyal / Jordan, Nicole 
Vissza / Mezey László Miklós
Szafari / Park, Tony

Felnőtt szakirodalom
Varázskő / Müller Péter
Az új munka törvénykönyve munkáltatóknak / 
Kártyás Gábor, Takács Gábor
A nő élete: mit hoz a jövő? / Szendi Gábor
1001 háztartási tipp : hasznos tanácsadó a 
család bármely tagjának
Minden, ami marketing: marketing közérthe-
tően / Szántó Szilvia, Hinora Ferenc
Balaton és környéke részletes kalauza: 1934 / 
Dornyay Béla

A vendéglátás művészete / Gundel Károly
A madarak hasznáról és káráról / Herman Ottó
Október 23. / Szigethy Gábor
Sport 2012: a Magyar Olimpiai Bizottság 
kiadványa
Horgolás a patchwork jegyében 
A köznevelési törvény, 1993-2011/2012 
Kérdések és válaszok az Európai Unióról
Kell a gyereknek a korlát: nincs nevelés 
szabályok nélkül / Rogge, Jan-Uwe 
Az internet közéleti felhasználása / Papp 
Dénes
Biztos, hogy az energia megmarad? / Hraskó 
Péter 

Gyermekirodalom
Keresd meg a hajókon és a kikötőkben! / 
Eduardo Trujillo
Keresd meg a cirkuszban! / Eduardo Trujillo
Egy gladiátorviadal naplója
Egy sírrablás naplója / Nicholas Harris
Rozália királykisasszony megmenti a tündér-
királynőt / Alexandra Fischer-Hunold
Kedvenc állatos meséim: magyar–angol 
kétnyelvű meséskönyv
Detektívtörténetek / Manfred Mai
Jegesmaci történetek : kis történetek, nagy 
kalandok / Beatrix Mannel
A lány, aki utálta a könyveket / Manjusha 
Pawagi
Ezüst Erdő úrnője / Montgomery, Lucy Maud 
A tizenkét varjú / Benedek Elek
Magyar „óriásokról” gyerekeknek / Mátyás 
Szabolcs 

A Ratkó József Városi Könyvtár 
januári könyvajánlója

Könyvjelző

Az elmúlt év végén december 22-én 
egy rendhagyó karácsonyi megemlé-
kezésen vehettek részt a családgon-
dozó szolgálat átmeneti otthonának 
lakói. A szombaton délelőtt 10 óra-
kor kezdődő alkalmon több mint 24 
lakó, valamint közelről és távolról ér-
kező vendég nézte meg az Adventista 
Egyház Nagykállói Gyülekezete által 
szervezett karácsonyi ünnepséget.
Az énekek, a gyerekek előadása, az 
elhangzott versek és történetek mind-
mind a karácsony lényegére irányítot-
ták a nézők figyelmét ugyanúgy, mint 
az a rövid videoösszeállítás, amely-
ben megnézhették, hogy mi jut eszé-
be a mai embereknek a karácsonyi 
csillagról. A riporterek aranyvasár-
nap közel hatvan járókelőnek tették 
fel ezt az elgondolkodtató kérdést. 
Árvai Tamás lelkipásztor bibliai gon-
dolatokkal köszöntötte a karácsony 
ünnepét, ezalatt a  gyerekek játékos 
foglalkozáson vehettek részt, ahol a 
csillagos korona készítetéstől, a bet-
lehemi istálló megépítéséig sok-sok 
kézműves tevékenységet végezhet-
tek.
A programok lezárulása után egy kö-
zös ebéddel zárult a délelőtt. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani az 
intézmény vezetőinek, és a résztve-
vőknek, hogy lehetővé tették ennek 
az alkalomnak a megszervezését és 
lebonyolítását.

Betlehemi csillag  
– Karácsonyi istentisztelet a családgondozó Központban

Az idősek otthona lakói és dolgo-
zói nevében szeretném megköszön-
ni Horváth Károly alpolgármester 
úrnak, a Széplaki Cukrászatnak, a 
Naplemente Nótakörnek, Zilahy 
Sándornénak, Csomós Jánosnénak, 
a Kállay Rudolf Szakiskola diák-
jainak és felkészítő tanáraiknak, 
Markóczyné Cseh Anna tanárnő-
nek és Dávida János tanár úrnak, a 

Brunszvik Teréz Óvoda vezetőjének 
és óvodapedagógusainak, Mikóné 
Ilike tanárnőnek és a budais diákok-
nak, hogy 2012. évben munkájukkal 
és felajánlásaikkal hozzájárultak az 
idősek otthona lakóinak hétköznapjai 
és ünnepnapjai szebbé tételéhez!
Munkájukban további sikereket és jó 
egészséget kívánok!
Brinkusz mónika, telephelyvezető

Ünnepnapok az idősek otthonában: 
Mikulás, Luca-nap, karácsony

a karácsonyi ünnepek közeledtével 
a forró étel és a szeretet melege 
járhatta át a nagykállóiak testét és 
lelkét.

A szociális törődés az önkormány-
zatok vállalt kötelessége, így gondol-
ták ezt ez városunkban is, és egy új 
formában is kinyilvánították efféle 
érzékenységüket. A gondoskodás je-
gyében a Polgármesteri Hivatal szer-
vezésében Kukoly Csaba és Dankó 
László vállalkozók támogatásával va-
lamint a Híd Közösségi Ház dolgozói-
nak közreműködésével, egy tál meleg 
étellel várták a nehéz helyzetben lévő 
nagykállóiakat.
A Híd ház előtt felállított sátorban 
2012. december 22-én 11 órától 14 
óráig egy tál forró babgulyással és 
forralt borral látták vendégül a szociá-
lisan rászorulókat. Közel 600 fő került 
névre szóló levélben meginvitálásra 
az ételosztásra, és a meghívottak nagy 
része örömmel elfogadta a feléjük 
nyújtott segítő kezet. A kapott ételt 

helyben is megehették, de a hidegre 
való tekintettel többségük élt azzal a 
lehetőséggel, hogy elviheti ételhor-
dóban, és otthon, családjuk körében 
fogyasztották el a felkínált ételt.
Az ételosztás minden jóérzésű ember 
számára feltöltődést jelent. Volt itt 
mindenki, időstől a szüleit elkísérő 
óvodásig. 
Sajnos, városunkban is sokan van-
nak, akik szociális ellátásokból élnek, 

és a karácsony közeledtével nem az 
ajándékok közötti válogatás volt a 
legnagyobb gondjuk. Ilyenkor egy tál 
meleg étel is nagy segítség lehet, de a 
testre gyakorol felmelegítésen túl sok-
kal többet jelent ez. Az egy tál meleg 
ételnek szimbolikus jellege is van, a 
lelkeket jobban felmelegíti, a szeretet, 
a törődés kinyilvánítását is jelenti ez a 
rosszabbul élő családok számára.

Gy.G.

Ételt osztottak a rászorulóknak



sport nagykállói hírmondó7

A nagykállói önkormányzat és Nagykálló város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)
Felelős kiadó: Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.; Ügyvezető: Borsiné Sveda Anita

Felelős szerkesztő: Tulipánné Borsy Szilvia; Fotók: nagykallo.hu
A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Korányi F. út 23–27.; nagykalloihirmondo@gmail.com
Készült: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Ügyvezető igazgató: Fodor István

Megjelenik: Nagykálló város területén, 3850 példányban; Terjeszti: Magyar Posta Zrt.; Terjesztési reklamáció: 70/947-6546
Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;

Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; 
A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! 

A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!
Megjelenik a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

Borzasztóan nagy elismerés-
sel díjazták az NVSE megye 
I. osztályú csapatának vezető-
edzőjét, ugyanis Borza László 
lett a 2012-es év legjobb 
felnőtt férfi labdarúgó edzője.

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében már hagyomány, hogy 
az év elején díjazzák azokat a 
sportembereket, akik a korábbi 
évben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak saját sportágukban. 
2013. január 11-én a Bujtosi 
Szabadidő Csarnok adott ott-
hont a megyei Sportgálának, 
amelyen több kategóriában ko-
ronáztak királyokat és király-
nőket az idei évben is. Ezen az 
eseményen egy helyi kötődésű 
sportszakember vitrinje és lelke 
is hatalmas elismeréssel gazda-
godott, hiszen Borza László, az 
NVSE edzője kapta 2013-ban 
„Az év felnőtt férfi labdarúgó 
edzője” kitüntetést.
A 40 éves, fociberkekben Boci 
becenéven elhíresült, minden-
nel megkent exvédő tízévesen 
a Nyíregyháza Spartacusban 
ismerkedett meg a játékszerrel, 
ahol végigjárt valamennyi kor-
osztályt. Sokan fennakadhatnak 
azon, ha a becenevén szólítják 
Borza urat, de úgy gondolom, 
mindenki ezen a néven ismeri, 
hiszen csak annak van becene-
ve, és csak arról beszélnek, aki 
letett már valamit az asztalra, és 
akit mindenki ismer.
Borza László felnőtt pá-
lyafutása során megfordult 
Baktalórántházán, Kislétán, a 
Kertvárosnál, Szakolyban, de 
talán mindenki számára nagy-
halászi focistaként a legemléke-
zetesebb. Később Nyíribronyba 
igazolt „levezetni”, már ott szé-
kelt, amikor UEFA „B” licences 
edzői diplomát szerzett, és ott 
kezdte edzői pályafutását 2010 
januárjában.
Még az aktív labdarúgó pálya-
futása idején egyszer már majd-
nem Nagykállóba igazolt, de ez 
akkor meghiúsult. Ám amire a 
pályán nem került sor, az a pá-
lyaszélén megvalósult, hiszen 
2012 januárjától a megye I. osz-
tályú csapat edzőjeként tényke-
dik. Akkor a tabella 14. helyén 
posztoló gárda irányítását vette 
át, és a keret megerősítése mel-
lett a tavaszi tabella alapján a 
második helyen végezve lefe-
lezte a helyezési számot, azaz 
a hetedik helyig rakétázott fel 
seregével. 

Ugyanezt folytatta tovább 2012 
őszén, ahol szintén a 2. hely lett 
a teljesítmény jutalma, és erről 
a helyről várja csapata a tavaszi 
folytatást.
A mester a hírt kommentálva 
elmondta: ez nem az ő egyéni 
sikere, hanem az egyesület és a 
csapat teljesítményének a közös 
elismerése. 
Szeretné megköszönni Juhász 
Zoltán elnök úrnak, Vámos Já-
nos és Győrfi Gergő elnökségi 
tagoknak, hogy bizalmat sza-
vaztak számára, és őt kérték 
fel a csapat edzői feladatainak 
ellátására. Az elnökség ezen 
három tagjának és a nyáron az 
elnökségben hozzájuk csatlako-
zó dr. Török László és Jánóczki 
Józsefnek is szeretné megkö-
szönni azt a segítséget és mun-
kát, amivel megfelelő anyagi és 
szakmai hátteret biztosítottak 
az eredményes munka elvégzé-
séhez. Valamint a legfontosabb 
résztvevőknek, a játékosoknak 
tartozik a legnagyobb köszö-
nettel, hisz az ő teljesítményük 
nélkül egy edző nem sokat érhet 
el. Nagyon hálás valamennyi 
labdarúgójának, akik remek tel-
jesítményt nyújtottak, fogéko-
nyak voltak a munkára, hisz az 
elképzeléseit ők vitték fel a pá-
lyára, és remekül szerepeltek.
Egy mindösszesen 3 éve edzős-
ködőről elmondható, hogy pá-
lyája elején jár, még biztos van 
előtte pár jó hónap és évtized, 
de aki ilyen korán ekkora elis-
merésben részesül, az valamit 
jól csinál. Hasonló sikereket kí-
vánok Borza Lászlónak és csa-
patának is a folytatásban, gratu-
lálok még egyszer, Borza úr!

Gy. G. 

Az év edzője
A Magyar Karate Szakszövetség 
40 éves jubileumi évzáró rendez-
vényén nagykállói mesterek is 
kitüntetésben részesültek.

A Honvédelmi Minisztérium Stefá-
nia Palota Rendezvényközpontjában 
2012. december 14-én tartották meg 
a Magyar Karate Szakszövetség 40 
éves jubileumi évzáró rendezvényét, 
ahol elismerésben részesítették az 
arra érdemes sportolókat is.
Az esemény fővédnöke dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter volt, 
míg védnökként jelen volt dr. Simics-
kó István sportért felelős helyettes 
államtitkár, dr. Borbíró Zoltán vé-
delemgazdaságért felelős helyettes 
államtitkár, és dr. Garamvölgyi Lász-
ló rendőr-dandártábornok, az ORFK 
főtanácsosa is. 
Az este karate show-műsorral, bemu-
tatókkal és superfight-küzdelmekkel 
kezdődött, majd ezt követte a jubi-
leumi évzáró ünnepség értékelő be-
szédekkel és az elismerések kiosztá-

sával. Az elismeréseket dr. Mészáros 
János, a Magyar Karate Szakszövet-
ség elnöke adta át, melynek alkalmá-
val Ferencz Tibor és Tímár Zoltán, 
a Nagykállói Shotokan Karate-do 
Egyesület mesterei a több évtizedes 
edzői munka elismeréséül vehettek 
át díjat. 
Az este folyamán jutalmazták a 2012-

es évben elért versenyeredményeket 
is, így a két mester tanítványai közül 
Györgyi Csaba vehetett át szintén el-
ismerő jutalmat a Milánói Karate Vi-
lágbajnokságon elért 3. helyezéséért. 
A díjátadást svédasztalos állófoga-
dás, jótékonysági bál követte, majd 
az estét tombolasorsolás zárta.

Shotokan Karate-do Egyesület

A Honvédelmi Minisztériumban díjazták 
a legjobbakat

Borza László

A díjazottak

Kick-box és K-1 gála Nagykállóban

A Rita-Ring SE szervezésében 
2012. december 22-én K-1 és 
Kick-box gálát tartottak a Városi 
Sportcsarnokban. 

Nem mindennapos vendég a küz-
dősport ezen ága városunkban. A 
rendezvényen megyénk színeit a 
rendező egyesületen kívül a Tai-qi 
Boxing Harcművészeti Egyesület 
(Miló-Team) és egy sportolóval a 
Hosszú-team képviselte. Rajtuk kí-
vül szorítóba lépők még Romániából, 
Szolnokról, Nádudvarról és Debre-
cenből érkeztek. A torna nemcsak a 
rutinos versenyzők dominanciájáról 
szólt, fiatalok is szorítóba léptek. 
Eddig településünkön nem találkoz-
hattunk a küzdősport ezen szegmen-
seivel, pedig országos és világszinten 
hatalmas sikereket értek el megyénk 
ezen sportágat művelő versenyzői. 

Elég csak arra az ezen két egyesü-
lethez kapcsolódó hölgyre gondolni, 
akik neve szerintem mindenki számá-
ra ismerős: Miló Viktória és Takács 
Rita (most már Szőke-Kovács Rita), 
ugye, őket nem kell bemutatni senki-
nek, de rajtunk kívül is akár több tu-
catnyi mennyiségben sorolhatnám a 
nagyon sikeres, egyáltalán nem tucat 
sportolókat a közelmúltból és a jelen-
ből is. A 19 mérkőzésen Kick-box, 
Thai-box és K-1 szabályrendszer sze-
rint mérték össze tudásukat a sporto-
lók. Az összecsapások 3 kivételével 
mindegyike végigment, ezekben a 
versenybírók pontozása döntött. A 
összecsapások között volt a gyere-
kek, a hölgyek és az urak mérkőzése 
is. A felnőttek 3x3 perces, a gyer-
mek- és a kezdőmeccsek 1,5, illetve 
2 percesek voltak. A főmeccsen Vinis 
Ferenc (Nádudvari Fight Club) és 

Váradi Tamás (Gyomaendrőd) küz-
dött meg egymással a gála nagydíjá-
ért. A kiélezett meccs végén Váradi 
egyhangú pontozással győzött, így ő 
vehette át Őri Gábortól, a főszponzor 
tulajdonosától a Dr. Pepper Hungary 
K-1 Nagydíját. A mérkőzések közötti 
három nagyobb szünetben egyedi és 
színvonalas zenei produkciók (me-
lyek közül az egyik Bogdán Zol-
tán harcművészünk gitárdaloltatása 
volt), és Hajnal Zsolt harcművészeti 
bemutatója szórakoztatta a nagyszá-
mú nézősereget. 
Összességében elmondható, hogy 
tényleg túllépett saját korlátain ez az 
este, a jövőbe mutatott, szórakozta-
tott. Voltak alaprengető rúgások, tető- 
és falborzoló ütések, TKO, vér, ve-
rejték, spiritusz, akarat, sportemberi 
nagyság. Amik ezen kívül számomra 
a legfontosabb, az az, hogy igazi szó-
rakozás volt, a versenyzők bebizonyí-
tották, hogy nem csak a küzdősport 
űzői, hanem igazi harcművészek. Va-
lamint tudva azt is, hogy az itt ringbe 
toppanókon kívül rengeteg jó sportoló 
van a megyében, az is kiderült, hogy 
ennek a sikeres sportágnak nemcsak 
múltja, hanem jelene és jövője is van 
Szabolcsban. A két nyíregyházi egye-
sület vezetője eredményesnek ítélte a 
gálát, és nem tartják kizártnak, hogy a 
jövőben ismét városunkban tartsanak 
hasonló rendezvényt.

Gy.G.

Rita-Ring SE

A Szate Városi Teremlabdarúgó 
Bajnokság fordulóinak időpontjai

Január 16. 18.30: Galeri-Cápák
Január 16. 19.30: Platán Bt.-Rohodi
Január 21. 19.30: Ínségdomb-Galeri
Január 21. 20.30: Viszokai Gumi-
SzaPa Kft.
Január 22. 18.30: Platán Bt.-A-Team
Január 22. 19.30: Cápák-Rohodi
Január 28. 18.30: Rohodi-ATeam
Január 28. 19.30: SzaPa Kft.-Platán Bt.
Január 30. 18.30: Galeri-Viszokai 
Gumi
Január 30. 19.30: Cápák-Ínségdomb
Február 4. 18.30: Platán Bt. – Galeri
Február 4. 19.30: A-Team – SzaPa Kft.
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Családi parasztház melléképületek-
kel eladó. Széchenyi u. 46. sz. alatt. 
BÚÉK minden nagykállóinak. Tel: 
20/4364874
Strandhoz, futballpályához közel, 2 
szoba, ebédlő, előszoba, fürdőszo-
ba, cserépkályha fűtésű lakás eladó. 
I.ár: 3,2 M Ft. 1 db hegedű teljes fel-
szereléssel eladó 40.000 Ft-ért. Tel: 
20/9887115
Nagykálló, Nagybalkányi út 51. sz. 
alatti 2 szobás, nyári konyhás, gará-
zsos, kertes családi ház eladó. Érdek-
lődni a helyszínen. Albérletbe kiadó 
Nagykálló központjában lévő nagy-
méretű ház. Tel: 20/3703205
Nagykállóban csendes utcában, 2 
szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, 
összkomfortos ház, hitelmentesen, 
garázzsal, tárolóval, nyári konyhával 
eladó. Fűtés gázkonvektor és cserép-
kályha. Füvesített kis kertek, azon-
nal költözhető. I.ár: 4,8 M Ft Tel: 
20/7738014 
2 szobás, nappalis, gázkonvektoros, 
műanyag nyílászárós családi ház 
Nagykállóban eladó. I.ár: 6,6 M Ft. 
Tel: 30/5514969
Nagykállóban a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, 
fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű 
(gáz, vegyes tüzelésű kazán) régi tí-
pusú kertes családi ház eladó.  Tel: 
42/264-400
Nagykállóban 3 szobás, 
gázkonvektoros+cserépkályhás, par-
kettás folyosós melléképület, pince 
eladó. Tel: 20/4907630
Biri, Vöröshadsereg út 92. sz. alatti 
szép gáz + cserépkályhás, 2 szoba, 
fürdőszoba, konyha, étkező + nagy 
nyári konyha, 2 fiókos zárt hodály, 
teljes közmű 800+800 négyszögöl 

építési telekkel eladó. I.ár: 5,3 M Ft 
+ 1,3 M Ft.  Tel: 30/515-6263
Biriben, összkomfortos szép családi 
ház (gáz + cserépkályha) + nagy nyá-
ri konyha, spájz, növényvédő szer 
boltnak, 2 fiókos zárt hodály, mű-
trágyaraktárnak, 5107 m2 telekkel 
eladó. I.ár: 6,5 M Ft. Telephelynek, 
tüzérnek, gazdálkodásra, fóliázásra 
alkalmas.  Tel: 30/5156263
Biri központjában 2 szobás, rende-
zett, részben felújított családi ház 
750 négyszögöl telekkel eladó. Is-
kola, szakmunkásképző, gimnázium, 
orvosi rendelő, bolt 5 percre.  Tel: 
30/515-6263
Nagykállóban két és fél szobás, 
összkomfortos, kettős fűtésrend-
szerű, kertes családi ház eladó. Tel: 
20/3816389
Nagykállóban két családnak is meg-
felelő összkomfortos családi ház 
(kettős fűtésrendszer, kábel tv, tele-
fon), külön álló üzlethelyiség (bármi-
lyen célra) eladó. Tel: 70/358-0275
Széchényi utcán családi ház, 968 
négyzetméteres telken eladó. A telek-
nek két utcafronti bejárási lehetősége 
van. Megosztható és építési teleknek 
is használható! Irányár: 3.100.000, - 
Ft. Elérhetőség: 30/293-1812
Nagykálló központjában, József At-
tila úton két szobás pincés, cserép-
kályhás lakás, telek áron eladó. Tel: 
70/630-1113
Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, 

kettős fűtésrendszerű, felújítandó 
ház eladó! Irányár: 4.8 M Ft Tel.: 
30/259-2700
Nagykálló Főtéren most felújított 
emeletes, 2x10 nm-es üzlet 3 fázissal, 
mellékhelyiséggel saját parkolóval 
eladó vagy kiadó. 06-30/503-4464
Nagykálló-Ludastón két és félszobás, 
fürdőszobás családi ház kerttel, mel-
léképülettel eladó. Érd: 20/943-1487

Egyéb
Daewoo 50 cm-es színes televízió el-
adó.  Érd: Nagykálló, Csillag út 13.
Női- és férfi kabát, farmer, pulóver 
eladó.  Érd: Nagykálló, Csillag út 
13.
2 db négy hónapos cirmos cica gazdit 
keres.  Tel: 42/262-178
M+M Divatáru és Fehérnemű bolt 
nyílt a Posta úton, a Takarékszövet-
kezet mellett.  Tel: 30/6779815
PF 126 fehér kispolski, 18 hó műsza-
kival teljesen felújított állapotban, 
tartalék motorral, váltóval eladó.  
Tel: 30/4736112
Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, 
aljazás, alakítás, stb.) Rövid határ-
idővel! Érd.: 20-536-1981
Egyedi bútorok, ágyak, puffok ké-
szítését, ill. heverők, franciaágyak, 
fotelek, sarokülők, antik bútorok kár-
pitozását, rövid határidővel, olcsón 
vállalok. Érd.: 06-20/39-63-561

Elhunyt szeretteink:

Rácz Mihályné Nagykálló, Hunyadi u.
Rozmán Ernőné Nagykálló, Ibolya u.
Bachis Matsuro Nagykálló
Pócsik Pálné Nagykálló, Kossuth út
Farkas László Nagykálló, Tavasz u.
Tóth Mihály Nagykálló Nagybalkányi u.
Hajdú László Nagykálló, Kossuth u.
Bíró Erzsébet Nagykálló, Csokonai út
Dávid József Nagykálló, Nagybalkányi u.
Bartha Gergelyné Nagykálló, Akácos u.

Vékony Ferencné Nagykálló Ibolya u.
Tamás István Nagykálló, Bátori út
Svank János Nagykálló, Kossuth u.
Nagy János Nagykálló, Bátori út
Vass András Nagykálló, Nagybalkányi u.
Holp Béláné Nagykálló, Kossuth út
Román Ilona Nagykálló, Mártírok útja
Pócsik Tibor Nagykálló, Ady E. u.
Kocsi János Nagykálló, Bátori u.
Végső Györgyné Nagykálló, Kossuth út

Kérjük, a hirdetés szövegét 2013. január 30. 16.00 óráig szíveskedjenek leadni a 
Polgármesteri Hivatal – Kállai kettős tér 1. szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján. 
A szelvényt nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll mó-
dunkban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:

Sónyák Attila és Boros Beáta
Fehértói László és Szilágyi Zsu-
zsanna
Kosarik Zsolt Csaba és Polyák Edit 
Hajnalka

Házasságot kötöttek:
ÁLLÁSHIRDETÉS
A Nagykállói Kiemelten Közhasz-
nú Nonprofit Kft. megváltozott 
munkaképességű informatikus 
munkatársat keres. Bővebb felvi-
lágosítás és információ: 30/257-
7065


