
„Az éneklés az ünneplés  
művészete” 

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIII. évfolyam 2. szám – 2013. február 6.

A lakosság továbbra is ingyene-
sen veheti igénybe a szelektíven 
összegyűjtött csomagolási mű-
anyag- (PET palack), papír-, 
fémhulladékok elszállítását. A 
Térségi Hulladék – Gazdálko-
dási Kft. havi egy alkalommal 
végzi a zsákok begyűjtését.

5. oldal

Jó barátjukra, dr. Major Attilára 
emlékeztek a Szabadidősport és 
Természetbarát Egyesület tagjai. 
Immár 12. alkalommal szervez-
tek nemzetközi teremlabdarúgó 
tornát a városi sportcsarnokban, 
hogy így adózzanak a fiatalon el-
hunyt háziorvos emléke előtt.

7. oldal

A tavalyi évhez képest idén keve-
sebb lesz a hosszú hétvége. 2013-
ban összesen hét többnapos szü-
net lesz, ám egyetlen ünnepnap 
sem esik majd hétvégére. Ledol-
gozni három munkaszüneti na-
pot kell majd, ezek minden eset-
ben szombati napokra esnek.

2. oldal

Átadták a Nagykálló Kultúrájáért 
díjat. Az elismerést a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából rendezett 
városi ünnepségen vehette át az 
idei díjazott, Bódi Viktória.

Az éneklés az ünneplés művészete 
– fogalmazta meg Oroszné dr. Nagy 
Matild a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából rendezett ünnepségen. 
Az éneklés nem elsősorban a szóra-
koztatást szolgálja: legfőbb feladata, 
hogy elmélyítsen, hogy erőt, adjon, 
hogy az életet szebbé tegye. Zene 
nélkül nincs teljes ember – idézte Ko-
dályt a város alpolgármestere.
Az eseményen adták át Nagykálló 
Kultúrájáért díjat is. Az elismerést 
2005-ben hozta létre a város kép-
viselő-testülete azzal a céllal, hogy 
így ismerjék el azokat a személyeket 
és közösségeket, akik az elmúlt egy 
évben kiemelkedő színvonalú pro-
dukcióval gazdagították Nagykálló 
kulturális életét. Az idei évben még-
sem az elmúlt egy évet, hanem egy 
két évtizedes munkát ismertek el a ki-
tüntetéssel, hiszen Bódi Viktóriának, 
az idén húsz éves fennállását ünneplő 
Cantarella Kamarakórus karvezetőjé-
nek ítélték oda az elismerést.

(folytatás a 3. oldalon)

Továbbra is a legjobbak  
között a nagykállói

Hurka, kolbász és további disz-
nótoros finomságok is készültek 
Napkoron. Tizenkettedik alka-
lommal rendeztek böllérversenyt 
a Napkorona udvarházban, ahol 
immár nyolcadszor voltak ott 
a nagykállóiak is, akik jófajta, 
nagykállói ízekkel képviselték a 
várost.

Az idei napkori böllérversenyen 
a Nagykálló Város Önkormány-
zat, a Kállai Kettős TÉSZ és a 
Nagykállói TÉSZ munkatársaival 
kiegészült Szur-Kálló-k képviselték 
Nagykállót. A csapat korán kezdte a 
munkát, a csípős hideg ellenére már 
hajnalban megkezdődtek az előké-

születek. A munka olajozottan ha-
ladt, mindenki alapos gondossággal 
dolgozott, hiszen szerették volna, 
hogyha a tavalyi évhez hasonlóan, 
idén is a legfényesebb díj egyikével 
térhettek volna haza a nap végén. 
A „szúrkállók” mindenkit kóstoló-
val vártak a látványudvarban, így 
a kilátogató nagykállóiak mellett a 
fesztivál díszvendégei közül Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter, dr. Budai Gyula országgyűlési 
képviselő, parlamenti államtitkár, 
dr. Karakó László, a Nagykállói 
Járási Hivatal vezetője és még 
sokan mások kóstolhatták meg a 
nagykállói ízeket.

(folytatás 3. oldalon)

Idén októbertől egyszerűbben intéz-
hetjük egyebek mellett a jogosítvány 
elvesztésének bejelentését, az elve-
szett rendszám pótlását vagy a gép-
kocsik forgalomból való ideiglenes 
kivonását – adta hírül a kormany.hu. 
Megszűnik az ideiglenes vezetői en-
gedély, a lejárt érvényességű forgal-
mit pedig az ellenőrzéskor nem veszik 
el a helyszínen. A Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program ré-
szeként változhat a kötelező felelős-
ségbiztosítás igazolása is.
A Kormány elfogadta a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium javaslatait a 
közúti közlekedési hatósági és igaz-
gatási ügyekben. Ez azt jelenti, hogy 
csökkenhetnek az ügyfelekre háruló 
adminisztratív terhek. A módosítá-
sokkal kétféle eljárás, az ideiglenes 
vezetői engedély kiadása és a lejárt 
jogosítványok bevonása megszűnik, 
további 12 esetében az ügyintézés a 
folyamatok átszervezésével, elektro-
nizálásával jelentősen egyszerűsödik. 
Több eljárásban nem kell majd sze-
mélyesen megjelenni, az ügyindítás 
az Ügyfélkapun keresztül lesz intéz-

hető. A nyilvántartási rendszerek ösz-
szekötésével az okmányirodák, kor-
mányablakok közvetlen elektronikus 
kapcsolat útján kérhetik majd le a 
szükséges adatokat. Az ügyfelek a ha-
tósági ellenőrzések és az okmánymá-
solatok kiállítása során is mentesülnek 
az adatszolgáltatás alól. A „szolgáltató 
állam” koncepciójának megvalósítása 
jegyében tehát az állampolgár helyett 
a jövőben a hatóság dolgozik – áll a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közleményében.

(folytatás a 2. oldalon)

Közösen dolgoztak az 
integráción

A roma lakosság sikeres társadalmi 
integrációja. Ez volt a legfontosabb 
célkitűzése annak a nemzetközi prog-
ramnak, amelynek zárórendezvényét 
Nagykállóban tartották a közelmúlt-
ban. Az UrbAct Roma-Net program-
ban két és fél éven át, kilenc európai 
város osztotta meg egymással tapasz-
talatait.

(folytatás a 2. oldalon)

Egyszerűbb ügyintézés tizennégy  
közúti közlekedési hatósági eljárásban

– ÁtadtÁk a NagykÁlló kultúrÁjÁért díjat

A díjazott és a kórus tagjai

A városvezetés 2011-ben csatlakozott a programhoz
A fesztivál díszvendégei a nagykállói látványudvarban
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A szén-monoxid-  
mérgezésre figyelmeztet 

a Katasztrófavédelem

Az idei télen eddig tíz ember 
szenvedett halálos kimenetelű szén-
monoxid-mérgezést hazánkban. 
Éppen ezért a tüzelőberendezések 
fokozott ellenőrzésére figyelmez-
tetik a lakosságot az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
munkatársai.

A szén-monoxid-mérgezés az egyik 
leggyakoribb háztartási baleset, ame-
lyet legtöbbször a helytelenül használt 
tüzelőberendezés okoz. Pontosan mi-
lyen berendezések okozhatnak szén- 
monoxid-mérgezést, illetve hogyan 
védekezhetünk ellene? Következzen 
néhány hasznos tanács, ami segít el-
kerülni, hogy nagyobb baj történjen a 
fűtési szezonban.
A balesetek általában 2 fő okra ve-
zethetők vissza. Az egyik ok a fűtő/
melegítő berendezések nem megfelelő 
karbantartása, ill. a karbantartás halo-
gatása, vagy hiánya. A másik nagy hi-
baforrás, a gázkészülékek üzemelésé-
hez szükséges levegő utánpótlásának 
hiánya, ill. a kémény nem megfelelő 
állapota, huzata, mely összefügg a lég-
utánpótlással.

Mire kell ügyelni a fűtési szezon 
kezdetén?

Amennyiben van, évente ellenőriztes-
sük a kéményünk állapotát (a nyaranta 
nem ritka viharos időben a kémény 
megrepedhet, a darazsak belefészkel-
hetnek, stb.).
A karbantartást, javítást bízzuk mindig 
szakemberre, még ha valaki ezermes-
ternek is érzi magát.

Kérjük ki szakember véleményét, 
szagelszívó vásárlása vagy műanyag 
nyílászárók beépítése esetén. Ha kell, 
használjunk lakószobában légbeveze-
tőt, a vizes helységekben (WC, fürdő-
szoba, konyha) légelvezetőt.
Kérjünk évente felülvizsgálatot gáz-
készülékeinkhez (kazán, bojler, kon-
vektor).

Hasznos védelmi elem a szénmon-
oxid-érzékelő használata.

Vegyes tüzelésű kazánok esetében a 
kéményekre a fentiek az irányadók, 
de:
a kazánt itt is érdemes átvizsgáltatni 
(vízkő lerakódás, biztonsági szelep 
működőképessége, csapok, szelepek 
állapota, huzatszabályzó állapota, 
stb.).
A tüzelőanyag tárolásánál ügyeljünk 
a megfelelő távolság megtartására a 
tüzelő, fűtő berendezés és az éghető 
anyag között.
A kazán közelében felhalmozott éghe-
tő anyagokat távolítsuk el.

Kémények ellenőrzése
A kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) 
BM rendelet értelmében a tevékenység 
gyakorlására kijelölt szervezet szak-
emberei az épület részét képező és 
a gázkészülékekkel nem együtt tanú-
sított égéstermék elvezető berendezé-
seket éves gyakorisággal ellenőrzik.
Saját biztonságunk érdekében enged-
jük be a kéményseprőt! A sok elha-
nyagolt, és gyakran ellenőrzés nélkül 
házilag ki-, vagy átalakított, potenciá-
lis veszélyeztetést jelentő kémény in-
dokolja az ellenőrzések rendszeres 
elvégzését.
Hibás kémény esetén a közszolgálta-
tó határidő megjelölésével előírja an-
nak kijavítását. Közvetlen élet- vagy 
tűzveszély esetén a kéményseprő – a 
fogyasztó egyidejű tájékoztatása 
mellett – az elosztói engedélyesnél 
köteles kezdeményezni az érintett 
készülék(ek) üzemen kívül helyezé-
sét.

Kezdődik a 
bevallási  
időszak

Több mint 4 millió magánsze-
mélynek kell majd a 2012-ben 
szerzett jövedelméről valamilyen 
módon számot adni.
A napokban mintegy 3,9 mil-
lióan kapják meg postai úton a 
személyijövedelemadó-bevallási 
csomagot a NAV-tól. Azt, hogy 
ki milyen egységcsomagot kap, a 
tavaly benyújtott bevallás típusa 
és az adóhatóság rendelkezésére 
álló információja alapján dől el. 
Ezzel is segítve, hogy mindenki a 
leginkább „testre szabott” beval-
lási módot választhassa.
Az a 680.000 magánszemély, aki 
tavaly a munkáltatóját bízta meg 
bevallása elkészítésével, nem kap 
csomagot. Az a 710.000 magán-
személy, aki elektronikusan az 
Ügyfélkapun keresztül küldte el 
bevallását, elektronikus értesítést 
kap tárhelyére.
Az elkövetkező néhány napban 
már sokan túl is lehetnek a beval-
lási kötelezettségük teljesítésén. 
Azok a magánszemélyek, akik 
azt szerették volna, hogy munkál-
tatójuk készítse el bevallásukat, 
január 31-éig jelezhették azt a  
munkáltatójuknak. Időrendben a 
következő lehetőség az egyszerű-
sített bevallás. Ebben az esetben 
az adóhatóság készíti el bevallá-
sunkat. Csak annyit kell tennünk, 
hogy az erre a célra szolgáló nyi-
latkozatot (1253NY) kitöltjük, 
aláírjuk és 2013. február 15-éig 
postára adjuk, vagy Ügyfélkapun 
keresztül elküldjük. A határidő 
jogvesztő, vagyis igazolási kére-
lemmel sem pótolható. Az adó-
bevallások benyújtásának utolsó 
határideje: 2013. május 21.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Sajtóosztálya

Egyszerűbb ügyintézés  
tizennégy közúti közlekedési 

hatósági eljárásban

Hat hosszú hétvégével  
számolhatunk

(folytatás az 1. oldalról)
Az informatikai rendszerek felké-
szítését követően, idén októbertől 
elektronikus úton lehet bejelenteni a 
közúti járművekhez tartozó hatósági 
okmányok és vezetői engedélyek el-
vesztését, megsemmisülését, kezde-
ményezni az elveszett rendszámtábla 
pótlását, a jármű forgalomból történő 
ideiglenes kivonását, majd forgalom-
ba helyezését, a törzskönyv adatvál-
tozás miatti cseréjét. 
A változásokkal megszűnik az ide-
iglenes vezetői engedély használata, 
a lejárt érvényességű forgalmi enge-
délyt az ellenőrzéskor a jövőben nem 
veszik el a helyszínen. Az ideiglenes 
vezetői engedély kiadása helyett ma 
már megoldható a végleges veze-
tői engedély gyors pótlása. A lejárt 
műszaki vizsgával közlekedő jármű 
esetén – a szabálysértés büntetésé-
nek fenntartása mellett – a hatóság 

valódi célja, hogy vizsgára vigyék 
a járművet. Ehhez nem szükséges 
és célszerű, ha az ellenőr a forgalmi 
engedélyt a helyszínen elveszi, mivel 
a legtöbbször jóhiszemű autós így 
nem tudja levizsgáztatni az autóját, 
amíg vissza nem kapja a papírjait. 
Az év második felére a gépjárművek 
kötelező felelősségbiztosításának 
igazolása is egyszerűbbé válhat. Az 
országgyűlési támogatása esetén a 
biztosítói igazolást a továbbiakban 
nem kell majd a forgalmi engedély 
mellett tartani. A kötelező biztosítás 
meglétét a jármű műszaki vizsgája-
kor és tulajdonosváltáskor a nyilván-
tartás útján ellenőrzik. Az új rendel-
kezések döntő részben 2013. október 
1-jén léphetnek hatályba. Megalkotá-
sukkal a szaktárca a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program 
Egyszerűsítési Programjában foglalt 
feladatát teljesíti. 

A tavalyi évhez képest idén keve-
sebb lesz a hosszú hétvége. Az év 
hátralévő részében összesen hat, 
többnapos szünet lesz, ám egyetlen 
ünnepnap sem esik majd hétvégére. 
Ledolgozni három munkaszüneti 
napot kell majd, ezeket minden 
esetben szombati napokon.

2012 a hosszú hétvégék éve volt, azon-
ban idén sem lehet majd okunk pa-
naszra. Megjelent a nemzetgazdasági 
miniszter által kiadott rendelet a 2013. 
évi munkaszüneti napok körüli mun-
karendről, amiből kiderül: a munka-
szüneti napok idei alakulása miatt idén 
hat hosszú hétvégére készülhetünk. 
A Munka Törvénykönyve pontosan 
meghatározza, mi számít munkaszüne-
ti napnak, és hány ilyet lehet számlálni 
egy évben. Összesen tíz olyan napot 
sorol fel a törvény, melyek a magyar 
történelem, az egyházi hitélet legfon-
tosabb dátumaihoz, illetve az egyete-
mes kultúrában ünnepnapként számon 
tartott eseményekhez kötődnek: január 
1., március 15., húsvéthétfő, május 1., 
pünkösdhétfő, augusztus 20., október 

23., november 1. és december 25-26. 
A tavalyi év szerencsésnek volt mond-
ható munkaszüneti napok tekinteté-
ben, hiszen az ünnepek környékén ki-
lenc hosszú hétvége jött össze. E téren 
az idei esztendőben sem lehet okunk 
panaszra, az első hosszabb pihenő rög-
tön március közepén érkezik. Március 
15-e péntekre esik, így lehet három na-
punk egyben. Az idén a húsvéti ünne-
pekre sem kell sokat várnunk, hiszen 
március 30. szombattól, április else-
jéig, hétfőig tart majd. Május 1-je és 
október 23-a szerdai napra esik ugyan 
2013-ban, de május 18-ától 20-áig, 
Pünkösdkor, majd augusztus 17–20. 
között ismét többnapos szünet lesz 
majd. A mindenszentek – november 1. 
és 3. között – is hosszú hétvégét teremt 
péntektől hétfőig, majd a karácsony 
kedd és csütörtök között jelent majd 
három pihenőnapot.
Ahogy eddig is működött, idén is a 
szombatokat kell majd pótolni, a le 
nem dolgozott munkanapokat. Három 
szombaton dolgozunk majd idén: au-
gusztus 24-én, december 7-én, illetve 
december 21-én.

POstALádánkbóL

A tél beálltával a családoknak nagy problémát jelent a magas fűtésszám-
la, ezért előfordul, hogy olyan fűtési alternatívát választanak, mely nem 
elfogadott. Ilyenkor egyes lakások kéményéből orrfacsaró füstszag go-
molyog. Ha ilyet érez valaki, akkor az azt jelenti, hogy a közvetlen 
közelében, esetleg a szomszédjában olcsó bálás ruhával, rongyokkal 
vagy esetleg cipővel tüzelnek. Ezek a családok valószínűleg nincsenek 
tisztában az ilyen fajta tüzelés káros hatásaival. A levegőszennyezés 
mind a környezetre, mind pedig a társadalomra veszélyt jelent. Az em-
bereknél légúti betegségeket, asztmás rohamokat, fejfájást, szédülést 
okozhat, az immunrendszer felbomlásához, érrendszeri megbetegedé-
sek kialakulásához vezethet. Főleg kisgyermekek és idősek állapotára 
veszélyes. Növényeknél a levegőszennyezés megölheti a fákat, termé-
ketlenné teheti a talajt. Ezeket figyelembe véve, gondoljuk meg, hogy 
mivel fűtünk, mert lehet, hogy nem csak mások, de saját egészségünket 
is veszélyeztetjük ezzel.

Név és cím a Szerkesztőségben

Nem mindegy, mi kerül a tűzre

Vállalkozók figyelmébe
Júliustól átalánydíj helyett 
megtett úttal arányos lesz a ta-
rifarendszer a díjköteles gyors-
forgalmi utakon. A megtett úttal 
arányos elektronikus díjszedési 
rendszer bevezetése első körben 
a 3,5 tonna feletti tehergépjár-
művek számára válik kötelezővé. 
– tájékoztatott a nemzetgazdasági 
Minisztérium Sajtóosztálya.

A Kormány 1138/2012. (V.3.) és a 
1361/2012. (IX.14.) számú határo-
zataiban döntött a megtett úttal ará-
nyos elektronikus díjszedési rend-
szer (ED) bevezetésével kapcsolatos 
feladatokról. Magyarországon 2013 
júliusától a 3,5 tonna feletti tehergép-
járművek számára válik kötelezővé 
a megtett úttal arányos, elektronikus 
díjfizetési mód. 
A Kormány a közúti közlekedésben 
is elkötelezett az arányos tehervise-
lés, és „a használó és a szennyező 
fizet” elv mielőbbi és maradéktalan 
alkalmazása mellett. Ezért döntött 
úgy, hogy az átalánydíjas, időtar-
tamhoz kötött matricás rendszert a 
megtett úttal arányos tarifarendszer 
váltsa fel, amelyben az úthasználók 
az utazási távolság és járműveik 
környezetvédelmi jellemzői alapján 
fizetik meg az útdíjat. 2013 júliusá-
tól  a 3,5 tonna feletti tehergépjár-
művek már ilyen módon fizetnek 

a gyorsforgalmi utakon (1173 km) és 
az országos főúthálózat külterületi 
szakaszain (5145 km), mindösszesen 
(6318 km).
A 3,5 tonna alatti járművek és a bu-
szok a számukra díjköteles gyorsfor-
galmi utakon továbbra is az e-matri-
cás rendszerben közlekedhetnek. Az 
alkalmazni kívánt elektronikus díj-
szedési technológiának köszönhetően 
az úthasználóknak a díjak befizetésé-
hez nem kell megállniuk, az útdíjat a 
járműbe szerelt eszköz segítségével 
előre vagy utólag rendezhetik.
Az Európában széles körben elter-
jedt díjpolitikai és technológiai meg-
oldás lehetővé teszi, hogy az utakat 
használók az igénybevétellel arányo-
san járuljanak hozzá a hazai útfenn-

tartás költségeihez. A teherforga-
lom kiegyensúlyozottabb díjterhelése 
legalább részben ellentételezheti az 
országon áthaladó kamionok által 
okozott állapotromlást és környe-
zetszennyezést. Az e-útdíj bevezeté-
se a vasút pályadíjak miatt fennálló 
versenyhátrányának mérsékelését 
eredményezi, nő az alacsonyabb fu-
varozási költségű helyi, hazai áruk 
és szolgáltatások versenyképessége. 
A díjszedői feladatokat a jelenlegi 
e-matricás struktúrához hasonlóan 
az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a 
díjszedés állami felügyeletét a Köz-
lekedési Koordinációs Központ látja 
el.

nemzetgazdasági Minisztérium 
Sajtóosztálya
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„Az éneklés az ünneplés 
művészete”

 – ÁtadtÁk a NagykÁlló kultúrÁjÁért díjat

(folytatás az 1. oldalról)
Átadták a Nagykálló Kultúrájáért 
díjat. Az elismerést hagyomá-
nyosan a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából rendezett városi 
ünnepségen vehette át az idei dí-
jazott, Bódi Viktória, a Cantarella 
Kamarakórus karvezetője.

A díjazott gyermekkora óta foglalko-
zik énekléssel, hiszen zeneművészeti 
szakközépiskolában tanult, ahonnan 
egyenes út vezetett a Tanárképző Fő-
iskola énekzene-karvezető szakára. 
Jelenleg is ének- és zongoratanár-
ként dolgozik, emellett több kórus 
vezetője, és a Cantemus Kórusban is 
énekel. Mint mondja: mindig is nagy 
álma volt, hogy egyszer saját kórusa 
legyen, így amikor húsz évvel ezelőtt 
öt nagykállói óvónő megkereste az-
zal, hogy vállalja el az akkor alakuló 
Cantarella Kamarakórus vezetését, 
azonnal igent mondott.

Bódi Viktória továbbá arról is beszélt: 
az eltelt húsz esztendőben számtalan 
közös élményt, közös sikert élt meg 
a kórus tagjaival. Fennállásuk alatt 
nemcsak a helyi és környékbeli ren-
dezvényeken léptek színpadra, hiszen 
énekeltek már Budapesten, Szege-
den, Limanowában, Metzingen vagy 
épp Grazban, a nemzetközi kórus-
fesztiválon. Munkájukat a szakmai 
zsűri is többször elismerte, hiszen 
az Éneklő Magyarország országos 
minősítőin három alkalommal arany 
minősítést, két alkalommal nívó díjat 
kapott a kórus. 
Ugyanezen minősítők egyikén Bódi 
Viktóriát személyre szólóan is dí-
jazták, hiszen neki ítélték a Legjobb 
karvezető díját. A 2013-as esztendő 
Nagykálló Kultúrájáért díjasa a mos-
tani kitüntetéssel kapcsolatban így 
fogalmazott: „Nagyon meglepődtem, 
amikor megtudtam, hogy rám esett a 
választás, hogy nekem ítélték oda ezt 
a díjat. Egyáltalán nem számítottam 
rá, hiszen a húsz év alatt egyszer sem 
jutott eszembe, hogy a munkámért 
valamilyen kitüntetés járna. Nekem 
az éneklés hobbiként indult, és örü-
lök annak, hogy most elmondhatom: 
a munkám a hobbim, és ezáltal a 
hobbim a munkám. Nekem annyira 
magától értetődő, hogy az éneklés-
sel, zenével foglalkozom, hogy nem 
is fogtam még fel, hogy kiemeltek 
egy ilyen díjjal. – fogalmazott Bódi 
Viktória.
A díjazottat és a Magyar Kultúra 
Napját a Cantarella Kamarakórus 
köszöntötte, akiknek ünnepi hang-
versenyét vastapssal jutalmazta a 
közönség.

Új munkahelyeket is 
teremtett egy  

sikeres program
Negyven embernek maradha-
tott meg a munkahelye, további 
tizenöten pedig munkát kapnak 
egy sikeres pályázati program 
hatására.

A Nagykállói Kiemelten Közhasz-
nú Nonprofit Kft., – mint önkor-
mányzati cég – neve sokaknak le-
het ismerős: a cég látja el a város 
közművelődési feladatait, progra-
mokat szervez, és több helyi szer-
vezetet (múzeumok, városi újság, 
városi televízió, stb.) üzemeltet. 
Azt viszont már kevesebben tud-
ják, hogy a kft. hosszas előkészí-
tő munka és sikeres akkreditációs 
eljárás után, 2008 augusztusában 
rehabilitációs akkreditációs ta-
núsítványt szerzett. Ennek a ta-
núsítványnak a birtokában a cég 
szervezett segítséget tud nyújtani 
azoknak a nagykállói és a térség-
ben élő embereknek, akik egészsé-
gükben, testi vagy szellemi épsé-
gükben ideiglenes vagy végleges 
károsodásuk miatt, csökkent mun-
kaképességű munkavállalóknak 
minősülnek. A cég – egyenlőre 
– takarító, karbantartó, portás és 
adminisztratív tevékenységek el-
végzésére alkalmaz megváltozott 
munkaképességű munkavállaló-
kat. Ezzel kapcsolatban Borsiné 
Sveda Anita, a Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
elmondta: a kft. sokrétű tevékeny-
ségének köszönhetően lehetősé-

gük van arra is, hogy a munka-
vállalókat olyan munkakörökben 
helyezzék el, ami képességeiknek 
és iskolai végzettségüknek is meg-
felelnek. A cégvezető továbbá ar-
ról is beszélt: a kft. irányítása alatt 
működik a Szociolabor is. Ez egy 
olyan szervezet, ahol nemcsak a 
fogyatékkal élő fiatalok és felnőt-
tek képzése valósult meg az el-
múlt időszakban, hanem a munká-
hoz segítésük is: jelenleg a város 
önkormányzatának iratállományát 
digitalizálják. A cég ügyvezetője 
ezzel kapcsolatban arról is beszélt: 
sokáig úgy tűnt, hogy az országos 
tendencia alól a kft. sem lesz ki-
vétel, tehát a gazdasági helyzet 
hatására jelentős létszámleépítésre 
kényszerül. „Az, hogy nem kellett 
egyetlen megváltozott munkaké-
pességű, valamint fogyatékkal élő 
dolgozónktól sem megválnunk, 
annak köszönhető, hogy a Nem-
zeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal és ötvenöt munkavállaló 
foglalkoztatását támogatja egy 
pályázati programon keresztül.” – 
fogalmazott a kft. ügyvezetője.
Ez többek között azt jelenti, hogy 
nemcsak negyven ember munka-
helye maradt meg, hanem további 
tizenöt főnek is munkát adhatnak. 
Közülük tizenhárman már munká-
ba álltak, további két (számítás-
technikus-informatikus valamint 
karbantartó) álláshelyre jelenleg is 
lehet pályázni.

Továbbra is a  
legjobbak között 

a nagykállói
(folytatás az 1. oldalról)

Hurka, kolbász és további disznóto-
ros finomságok is készültek Napko-
ron. Tizenkettedik alkalommal ren-
deztek böllérversenyt a Napkorona 
udvarházban, ahol immár nyolcad-
szor voltak ott a nagykállóiak is, akik 
jófajta, nagykállói ízekkel képvisel-
ték a várost.
A verseny tizenegy éve népszerűsíti 
a mangalica sertésfajtát és mutatja be 
az érdeklődő több tízezres tömegnek 
a hagyományos népi disznótorost, a 
népi hagyományoknak megfelelően 
elkészített hurkát, kolbászt, toros-
káposztát. A böllérek összemérik 
szúrási, vágási és feldolgozási tech-
nikáikat, majd a nap végén egy szak-
értő zsűri bírálata alapján osztják ki 
a legfinomabb hurka, fogópálinka, 
kolbász és nem utolsó sorban a leg-
ízletesebb forralt bor díjait. A mieink 
sem tértek haza üres kézzel, hiszen 
a mesterszakácsokból álló szakmai 
zsűri a második legjobbnak értékelte 
a nagykállói hurkát. Hála a tapaszta-
latnak és a sok éves rutinnak, a hur-
kánkat továbbra is a legjobbak között 
jegyzik. Az érdem a csapat mellett 
Árki Attilát, közismertebb nevén 
Hacsekot illeti meg, aki ismét remek 
böllérnek bizonyult.

Bódi Viktória

Közösen dolgoztak az integráción
A roma lakosság sikeres társadal-
mi integrációja. Ez volt a legfonto-
sabb célkitűzése annak a nem-
zetközi programnak, amelynek 
zárórendezvényét Nagykállóban 
tartották a közelmúltban. Az 
UrbAct Roma-Net programban 
két és fél éven át, kilenc európai 
város osztotta meg egymással 
tapasztalatait.

Közösségépítés, lakhatási körülmé-
nyek, foglalkoztatási helyzet. Ez 
az a három terület, amelyek tudatos 
fejlesztése hosszú távú megoldást 
jelenthet a roma kérdés megoldásá-
ban – hangzott el azon a sajtótájé-
koztatón, amelyet egy nemzetközi 
program zárásaként rendeztek meg 
Nagykállóban. Ezeket a fejlesztéseket 
készítette elő az a kilenc európai vá-
ros, akik az UrbAct Roma-Net prog-
ram keretében vállalták a partnersé-
get és egymás segítését. A Roma-Net 
programot az Európai Unió Urbact 
programja finanszírozza, amelynek az 
a célja, hogy a városok fejlesztését és 
a városok tapasztalatcseréjét segítse. 
Nagykálló mellett további nyolc vá-
ros vesz részt benne: Olaszországból 
Udine és Bologna, Spanyolország-
ból Torrent és Almeria, Csehország-
ból Karvina, Szlovákiából Kassa, 
az Egyesült Királyságból Glasgow 
és Budapest, mint a program vezető 
partnere.
„Számos területen láthatóak eredmé-
nyek, de számomra talán a legfonto-

sabb az, hogy minden városban még 
a program során létrejöttek helyi tá-
mogató csoportok.” – mondta Ann 
Morton Hyde, a program vezető-
szakértője a zárókonferencián, majd 
folytatta: „Nagyon fontos előrelépés, 
hogy elkezdtek együtt dolgozni a 
különböző érdekelt felek a roma in-
tegráció kérdésében. Számunkra az 
nagyon fontos, hogy ezeknek a helyi 
támogató csoportoknak a működése a 
jövőben is folytatódni fog, nem ér vé-
get a programmal. Sőt! Néhány város-
ban gyakorlatilag az önkormányzati 
irányítási struktúra részévé váltak, és 
így közvetlenül tudják befolyásolni a 
roma integrációval kapcsolatos dön-
tések megszületését, szakmai előké-

szítését” – fogalmazott a szakértő.
A nemzetközi program célja az volt, 
hogy a partnerek a tapasztalataik 
megosztásával fejlesszék és erősít-
sék a roma közösségeken belüli ösz-
szetartást, valamint a társadalomba 
történő beépülésüket. Juhász Zoltán, 
Nagykálló polgármestere az ese-
ményen arról beszélt: a városban is 
megoldásra váró feladat az integrá-
ció megvalósítása, hiszen a lakosság 
10–15 százaléka vallja magát roma 
származásúnak. Épp ezért döntöttek 
úgy, hogy csatlakoznak a partnerség-
hez. A program megvalósítása során 
a települések elkészítették városaik 
akciótervét is. Ez egy olyan doku-
mentum, amely részletesen bemutat-

ja, hogyan fogja az adott település a 
megszerzett elméleti ismereteket a 
gyakorlatba is átültetni. Erről már dr. 
Török László beszélt, aki arra is ki-
tért: Nagykállóban a helyi akcióterv 
szervesen beépült az önkormányzat 
irányítási struktúrájába, így például ez 
a dokumentum készíti elő a következő 
város-rehabilitációs programot is.
A Roma-Net nemcsak az akciótervek, 
hanem helyi támogató csoportok lét-
rehozását is támogatta. Ebbe a cso-
portba olyan egyesületek, szakem-
berek, városvezetők tartoznak, akik 
ismereteikkel, jó gyakorlataikkal, se-
gíthetik a romaintegráció gyakorlati 
megvalósítását. A helyi támogató cso-
port munkájával kapcsolatban Trefán 
Jánosné alpolgármester a követke-
zőket mondta: „Ez a helyi támogató 
csoport igen aktívan közreműködik 
a Roma-Net programban elhangzott 
nagyon sok ötletnek, javaslatnak, jó-
gyakorlatnak a megvalósításában. A 
Roma-Net projekt kapcsán a magas 

színvonalú tapasztalatcsere hozzá-
járult ahhoz, hogy a helyi támogató 
csoport megalkotta a helyi akcióter-
vet.”
A zárókonferencián részt vett dr. 
Karakó László, a Nagykállói Járási 
Hivatal vezetője is. A hivatalvezető 
a programmal kapcsolatban kiemel-
te: a roma felzárkóztatási programot 
Magyarország kezdeményezte az 
európai uniós soros elnöksége ide-
jén. Dr. Karakó László ugyanakkor 
arra is kitért: úgy látja, hogy egy 
nagyon jó összefogással nemcsak 
Nagykállóban, hanem a járás továb-
bi hét másik településén is éreztetheti 
majd hatását a program. Mint mond-
ta: a legfontosabb, hogy ne csak a 
többségi társadalom akarja ezt a fel-
zárkóztatást, hanem maguk a romák 
is, akiket ez érint.
A program európai uniós támogatás-
sal jött létre még 2011-ben, zárására – 
együttműködésben a budapesti veze-
tő partnerrel – a napokban került sor 
Nagykállóban és Budapesten. Város-
unk képviseltette magát a konferen-
cia fővárosi rendezvényén is: Trefán 
Jánosné alpolgármester, dr. Török 
László jegyző, Nagy Tamásné óvoda-
vezető, Uri Zoltánné tagóvodavezető, 
valamint Véghseő Sándor, a Város-
fejlesztési Társaság vezetője vettek 
részt az eseményen. A jelenlévők a 
roma integrációra irányuló európai 
együttműködés jövőbeli elképzelé-
seiről hallhattak előadást, valamint a 
Roma-Net projekt kulcsüzeneteit, és 
a partnerek eredményeit is bemutat-
ták egy interaktív ülés keretében.
A munka azonban ezzel nem ér véget, 
hiszen minden település ezután kezdi 
el megvalósítani azokat az elképzelé-
seket, amelyeket a helyi akciótervek-
ben rögzítettek.
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„Az aranykor küszöbén”

A közeljövőben nem lesznek új 
épületek Nagykálló-Harangodon

„Aranykor küszöbén” címmel 
nyílt kiállítás Nagykállóban, a vá-
rosháza egyik földszinti termében. 
A tárlaton az Átutazók Művé-
szeti Egyesület alkotóinak fotóit, 
mandaláit, szobrait és festményeit 
tekinthetik meg az érdeklődők.

„Ha már itt ülsz a vonatodra várva, 
kapsz egy jegyet tőlünk. Jó utazást!” – 
ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg 
kapuját az a kiállítás, amelynek meg-
nyitóünnepségét január 28-án tartották 
Nagykállóban. Az Aranykor küszöbén 
című tárlat nyolc alkotó (Sipos Attila 
Csaba, Paszternák Zoltán, Mihálka 
Valéria, Angyal Zoltán, Sipeki Péter, 
Dankó Márton, Boros Betty, Mihálka 

György) műveit vonultatja fel. A mű-
vészek egy olyan világot jártak körül, 
amelyben az nyilvánul meg, hogy ki 
mit szeretne elbúcsúztatni, vagy ép-
pen mire vágyik, hogy eljöjjön. „A ki-
állítás apropóját a kerecseny ünnep, a 
napforduló ünnepe adta, hiszen őseink 
szokása szerint ez az új év, az újjászü-
letés ünnepe. Az Aranykor nem más, 
mint egy nagy zodiákus kezdete: lezá-
rult egy korszak, de ugyanakkor létre 
is jött valami: valami új, valami más. 
Az, hogy ki, mikor és mennyi ideig 
megy át ezen a küszöbön, változó, de 
a minőségbeli változás már elkezdő-
dött.” – fogalmazott Mihálka György, 
az Átutazók Művészeti Egyesület el-
nöke.

A művészek célja tehát az volt ezzel 
a tárlattal, hogy ébresztőt fújjanak, 
hogy ezzel közvetítsenek szeretetet 
és ezzel bíztassák az embereket arra, 
hogy lépjék át azt a bizonyos küszö-
böt. Az egyesület 2002-ben alakult. A 
csoport tagjai különböző művészeti 
ágakban és különböző stílusokban je-
lenítik meg céljaikat: van, aki az ősi 
motívumokhoz nyúl, van, aki átlát 
egy másik világba, és van, aki a jelen 
pillanatait örökíti meg. Egy azonban 
közös bennük: ezután egy másfajta 
szellemet szeretnének teremteni a vi-
lágban. Azt a fajta minőségi változást 
várják, ahol mindenkinek magának 
van paragrafusrendszere, és nem kell 
egy külső szerv megléte ahhoz, hogy 
eldöntsék, mi a helyes. Alkotásaik-
kal is ezt próbálták meg kifejezni. A 
tárlat március elejéig tekinthető meg 
Nagykállóban. 

Látványos, korszerű és környezet-
barát. Röviden így lehet megfo-
galmazni azt a programot, amely 
Nagykálló-Harangod fejlesztését 
célozza.

Január elején sorra jelentek meg a 
legnagyobb közösségi oldalon azok 
a látványtervek, amelyeket az egyik 
szakmai fórumon hozott nyilvános-
ságra a készítő, az Ekler Architect. 
Mint ismert, Ekler Dezső a tervezője 
a Nagykálló-Harangodon található 
épületeknek: a tánccsűrt 1986-ban, az 
étkezőt és a fürdőt 1987-ben, míg a ki-
látótornyot és a fogadóépületet 1989-
ben tervezte az építész. Az azóta eltelt, 
több mint húsz év alatt jelentősebb re-
konstrukciós munkák nem történtek az 
épületeken, kivéve a tánccsűrt, amely-
nek 2010-ben felújították a teljes kül-
ső héját és a belső táncterét is.
A nem rég napvilágot látott tervek-
ből és az azokhoz tartozó leírásokból 
kiderül: most új recepció-épülettel, 
egy foglalkoztatóval, valamint egy 
autonóm házként kialakított fürdő-
épülettel bővülhet a már meglévő 
együttes. A szakmai fórumon a terve-
ző továbbá arra is kitért: „a recepció 
és a foglalkoztató épülete fából épül, 
akác oszlopokkal és impregnált vö-
rösfenyő borítással. Az új fürdőépü-
letet impregnált fűzfavessző fonat 

keríti, tartóváza és fedése előrozsdá-
sított kazánlemezből készül. Bejárati 
udvarai a fő megközelítési irányokra 
nyílnak. A wc-ken, mosdókon és zu-
hanyozókon kívül mosómedencék is 
találhatók az előterekben. Az épület 
autonóm házként, energiatakarékos 
módon működik majd. Az öblítővizet 
nagyrészt a tetőn gyűjtött esővíz biz-
tosítja, a használati vizet a zuhanyok-
hoz, a mosdókhoz és a mosáshoz a 
tetőn elhelyezett csőkígyókkal nyert 
naphő fűti, amelynek melegvizét az 
épület alépítményében kialakított 
négy melegvíztároló gyűjti majd ösz-
sze” – áll a leírásban.
A tervezett fejlesztéssel kapcsolatban 
dr. Török László, a város jegyzője ar-
ról beszélt: a terület fejlesztésére már 
többször tett lépéseket a város veze-
tése, több pályázatot is benyújtottak 
ezzel kapcsolatban. „Nagykálló-

Harangod fejlesztése a képviselő-
testület által elfogadott Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiában is kiemelt 
helyen szerepel, hiszen vonzó turisz-
tikai célpont a Nagykállóba érkezők 
körében” – mondta a város jegyzője, 
majd hozzátette: évekkel ezelőtt vet-
tük fel ismét a kapcsolatot Ekler De-
zső építésszel, aki úgy tervezte meg 
ezeket az épületeket, hogy érintetle-
nül hagyta a harangodi terület „kö-
zéppontját”, hiszen pont ez adja a táj 
szépségét. Az említett tervek négy-öt 
évvel ezelőtt készültek egy pályázati 
kiírásra, amelyet azonban nem tá-
mogatott a kiíró szerv. Természete-
sen amennyiben ismét lenne hasonló 
kiírás, újra pályáznánk, addig azon-
ban nincs lehetőségünk Nagykálló-
Harangod ekkora léptékű fejlesztésé-
re” – fogalmazott a város jegyzője.

Forrás: www.epiteszforum.hu

A recepció és foglalkoztató épület

A recepció és udvara

Csetneki Hanna, Rimóczi Péter és Rózsa Zoltán

Az Átutazók Művészeti Egyesület tagjai

rEndőrségi hírEk

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagykállói 
Rendőrőrse csoportos rablás bűntett elkövetése 
miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek 
ellen, akik 2012. december 10-én éjszaka betörtek 
egy geszterédi házba, ahol az ott egyedül élő 86 éves 
asszonyt bántalmazták, pénze, értékei átadását köve-
telték. Az elkövetők a lakásban kutatást végeztek, de végül zsákmány 
nélkül menekültek el. A sértett a bűncselekmény során, nyolc napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrség a bejelentést köve-
tően nagy erőkkel kezdte meg az adatgyűjtést az ismeretlen tettesek 
mielőbbi elfogása érdekében. A nagykállói rendőrök néhány óra alatt 
elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítha-
tó geszterédi lakosokat. A három fiatal férfit a rendőrőrsre előállítot-
ták, ahol csoportos rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt gyanúsítottként kihallgatták, melynek során a bűncselekmény 
elkövetését mindhárman beismerték. A rendőrség a gyanúsítottakat 
őrizetbe vette, és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagykállói Rendőrőrse csopor-
tosan elkövetett rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen. A rendelkezésre 
álló adatok szerint három elkövető 2013. január 14-én késő este, 
arcukat símaszkkal eltakarva bementek egy bökönyi házba, ahol az 
ott tartózkodó 61 éves férfit egy gázsprayvel lefújták, majd egyikük a 
férfit erőszakkal lefogta, míg másik két társa a lakásból különböző ér-
tékeket tulajdonított el. A sértett a bűncselekmény során, nyolc napon 
belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. 
 A rendőrök a támadókat 2012. január 15-én a reggeli órákban, nem 
sokkal a bejelentést követően elfogták, a rendőrőrsre előállították, 
és gyanúsítottként kihallgatták, akik a terhükre rótt bűncselekmény 
elkövetését elismerték. A rendőrség a három rablót őrizetbe vette, és 
kezdeményezik előzetes letartóztatásukat.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagykálló Rendőrőrse lopás 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást három 
nagykállói férfi ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a három 
elkövető 2013. január 18-án este bement egy nagykállói ház udvarára, 
ahol a ház melléképületébe lakatlefeszítés módszerével betörtek és 
onnan értékeket kíséreltek meg eltulajdonítani, amikor cselekményük 
közben a rendőrjárőrök tetten érték őket. A nagykállói rendőrök a há-
rom tolvajt a rendőrőrsre előállították és gyanúsítottként kihallgatták. 
 
A Nagykálló Rendőrőrs kéri a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, 
és amennyiben bármilyen gyanús körülményt észlelnek/gyanús sze-
mélyeket, gépkocsikat/ értesítsék a rendőrséget a 06-20-620-5026-os 
telefonszámon, vagy a 112-es segélykérő számon. 

Észrevételeket, véleményeket a nagykallopolice@freemail.hu e-mail 
címre is küldhetnek. 

immár nyolc éve annak, 
hogy megkezdte működését a 
nagykállói nőszövetség.

2004-et írtunk, amikor egy helyi 
programra ellátogatott Dávid Ibo-
lya, akkori országgyűlési képviselő, 
aki beszélt azokról a szervezetekről, 
alapítványokról, akik a nőket és a 
segítségre szorulókat segítik. A kötet-
len beszélgetést követően Czérnáné 
Vass Mónika megkezdte a szerve-
zést, majd 2005-re különálló egye-

sületként bejegyezték a Nagykállói 
Nőszövetséget. 
A civil szerveződés tevékenysé-
gi körében minden olyan szociális 
elem megtalálható, ami napjainkban 
sajnos egyre nagyobb szerepet kap. 
Elsősorban a hátrányos helyzetben 
lévő családoknak és gyerekeknek 
próbálnak segíteni. Az egyesületnek 
jelenleg több mint harminc aktív tag-
ja van, akik egy ünnepség keretében 
ünnepelték szervezetük nyolcadik 
születésnapját. 

Születésnapot ünnepeltek

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!
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Létszámstop  
az Állatotthonban!

Milyen volt Nagykálló régen?

A nyíregyházi székhelyű Állatba-
rát Alapítvány a következő levéllel 
kereste meg Szerkesztőségünket:

„Állatotthonunkban a „telt” jelzőt 
már nem lehet tovább fokozni. Nem 
akarunk hosszasan panaszkodni és 
számadatokkal fárasztani az olva-
sókat – de, hogy érthetőbb legyen a 
problémánk – a 130 férőhelyen 200 
kutyus van összezsúfolva. Máskor 
is voltunk már nehéz helyzetben, de 
akár egy nagyobb örökbefogadási 
hullámmal, akár a beadott kutyák szá-
mának csökkenésével valahogy min-
dig megoldódott a probléma. Most 
kilátásaink azonban nem adnak okot 
optimizmusra.  Állatotthonunk zsúfo-
lásig megtelt, több kutyát nem tudunk 
befogadni és elhelyezni. Jelenleg 
hetven kölyök és százharminc felnőtt 
kutya várja végleges, vagy ideiglenes 
befogadóját, álmai gazdáját! Nem pa-
naszkodni szeretnénk. Senki ne értse 

félre. Ezek sajnos tények. Jelenleg 
nem tudunk több kutyát befogadni az 
Állatotthonba! Kérjük a lakosságot, 
hogy a talált kutyákkal kapcsolatban 
előzetesen az alábbi telefonszámon 
egyeztessenek kollégáinkkal, hogy 
a gazdi keresésben tudjunk segíteni: 
42/727-736
Természetesen a balesetet szenve-
dett, sérült állatokat befogadjuk és 
kezelésben részesítjük. Lehet ben-
nünket szidni, veszekedni velünk, 
megkérdőjelezni, hogy valóban ál-
latbarátok vagyunk-e, de egyszerű-
en nem tudjuk hova tenni az újabb 
állatokat. Kérjük Önöket, vigyék hí-
rét a sok-sok kedves, játékos és gaz-
dit kereső kölykünknek. Jöjjenek ki 
hozzánk és ismerkedjenek meg velük 
személyesen is.
Megértésüket, türelmüket és segítsé-
güket kérjük!
Állatbarát Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2.

Milyen volt a ’60-as, ’70-es, ’80-as 
esetleg a ’90-es évek Nagykállója? 
Milyen volt a belváros, hogy 
néztek ki az épületek? A képek 
megmutatják!

Nagykálló Város Önkormányzata 
és a Nagykállói Hírmondó fény-
képgyűjtést szervez. Kérjük kedves 
Olvasóinkat, küldjenek Szerkesztő-
ségünkbe régi fotókat és egy rövid 
leírást, hogy kit-mit, mikor ábrázol 
a felvétel. Természetesen nem csak 
a megsárgult, harminc-negyven év-
vel ezelőtti felvételekre számítunk, 

hanem a nem túl régi fotókat is szí-
vesen fogadjuk. Olyanokat, ame-
lyek megmutatják nekünk: milyen 
volt Nagykálló régen. A beérkezett 
fotókat megjelentetjük, valamint – 
amennyiben elegendő fénykép érke-
zik – egy kiállítást szervezünk belőle! 
A fotókat és a hozzájuk tartozó leírást 
elküldhetik postai úton szerkesztősé-
günkbe (4320 Nagykálló, Korányi F. 
u. 23–27.) vagy digitalizált formában 
a nagykalloihirmondo@gmail.com 
e-mail címre. A postai úton érkező 
fényképeket digitalizálás után visz-
szajuttatjuk tulajdonosának.
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Hogyan  
kerülhetjük el 
az influenzát?
Az utóbbi két hétben országosan 
csak mérsékelten nőtt az influen-
zaszerű megbetegedések száma, 
lassan terjed az influenza, még 
nincs járvány – derül ki az Orszá-
gos Epidemiológiai Központ friss 
jelentéséből.
Tápanyagdús ételek, bőséges fo-
lyadékpótlás és ágynyugalom a 
kór ellenszere. Amennyire ez le-
hetséges, járvány idején ajánlott 
kerülni a zsúfolt, zárt tereket, ahol 
nagyobb a fertőzés átadásának va-
lószínűsége. Az influenza csepp-
fertőzéssel terjed: az influenzás 
beteg köhögéssel és tüsszentéssel 
néhány méteres körzetben a fer-
tőzéshez elegendő mennyiségű 
vírust ürít, bár ezek a külső kör-
nyezetben hamar elpusztulnak. 
Emiatt nem szükséges fertőtlení-
teni a levegőt vagy a belső felüle-
teket, a csíraszám csökkentéséhez 
elegendő a rendszeres szellőztetés 
is. Egyes kutatások szerint a fertő-
zés piszkos kéz útján is terjedhet, 
ezért fontos, hogy rendszeresen 
– különösen étkezés előtt – szap-
pannal, meleg vízzel, legalább 
20 másodpercig mossunk kezet. 
Lehetőleg ne textilzsebkendőbe 
vagy a kezünkbe tüsszentsünk: 
használjunk papír zsebkendőt, 
amelyet ezt követően a szemetes-
be dobunk.

Ha mégis beteg lett valaki
Két-három nap lappangás után 
hirtelen tör rá az emberre az inf-
luenza, amely legtöbbször magas 
lázzal, erős torok- és fejfájással, 
ízületi- és végtagfájdalommal, 
valamint általános gyengeséggel 
érkezik. Már a betegség gyanúja 
esetén is érdemes orvoshoz for-
dulni, mert elhanyagolása súlyos 
szövődményekhez – felső légúti 
fertőzésekhez, arc- vagy hom-
loküreg-gyulladáshoz, középfül-
gyulladáshoz, hörghuruthoz vagy 
tüdőgyulladáshoz – vezethet.

Forrás: www.oek.hu

Dr. Cseke Zsolt és Biró Orsolya
Gyebrószki András és Gagna Zsu-
zsanna
Délczeg Tibor és Szilágyi Kriszti-
na Sára

Házasságot kötöttek:

Elhunyt  
szeretteink:

Balogh Péter, Nagykálló, Rózsa út
Vass András, Nagykálló, Nagybalkányi út
Gurzó Miklós, Nagykálló, Hársfa út
Erdőhegyi Sándorné, Nagykálló, Tompa M. u.
Berecz Miklós, Nagykálló, Bátori út

Ez történt még

Mesefák lepték el a Brunszvik Teréz Tagóvoda auláját. A szép falfestmé-
nyek mesebeli színükkel, formájukkal csalogatják a gyerekeket az óvodába. 
A gyermekbarát, esztétikus óvodai környezet alakításáért köszönetet mon-
dunk Takácsné Dajka Szilvia szülőnek.

Ilyen nagy karácsonyfa még soha nem volt a Szivárvány Óvodában. Köszön-
jük a felajánlott fenyőfát özv Kiss Józsefné Nagybalkányi út 31. szám alatti 
lakosnak, hogy önzetlen segítségével hozzájárult ahhoz, hogy egy héten ke-
resztül 120 kicsi gyerek és szülő naponta gyönyörködhetett a faóriásban. 
Sok-sok kicsi kéz díszítette, öltöztette a fát, mely beragyogta az egész óvo-
dát, és ez örömteli, feledhetetlen élménnyé varázsolta az óvodai karácsonyt. 
Köszönet illeti Séra Józsefet és csapatát, akik egy szóra segítségünkre vol-
tak, és azonnal gondoskodtak a fenyőfa vágásáról és szállításáról, valamint 
biztonságos felállításáról. Még egyszer hálás köszönet mindazoknak, akik 
hozzájárultak a gyerekek emlékezetes karácsonyi ünnepéhez.

Uri Zoltánné
tagóvoda-vezető, Szivárvány Óvoda

A Brunszvik Teréz tagóvoda karácsonyi ünnepségén az aulában feldíszí-
tett szép karácsonyfa körül ünnepelt az óvoda gyermek és felnőtt közössé-
ge.  Köszönjük Mertz Zsolt szülőnek a felajánlott fenyőfát és Molnár Róbert 
apukának a segítséget, amivel hozzájárultak a meghitt ünnepléshez.

Kiss Gáspárné és Büdszenti Jánosné
munkaközösség-vezetők
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Felnőtt szépirodalom
Átmeneti üresedés / Rowling J. K
Az álruhás / Bradley Celeste Victoria
Legend / Lu Marie
Papírszív / Márton Evelin
Hiány / Bergsson Guđbergur
Előttem az élet/ Roman Kacew
Harminc novella / Mándy Iván
Mesemondó gyerekek könyve / Kóka Rozália
Hazájából kirekesztve / Ignácz Rózsa
Ida regénye / Gárdonyi Géza
Szeretföld / Iancu Laura
Mamó / Máté Angi
Nincs pardon / Csikós Attila

Felnőtt szakirodalom
Empátia: a beleélés lélektana / Buda Béla
Toulouse-Lautrec élete / Perruchot Henri
Magyar őstörténeti minilexikon / Erdélyi 
István
A sarló és a kalapács között: magyarországi 
harcok 1944-1945, 1956
Hűtlenség... és ami mögötte van / Almási Kitti
Ki volt Károlyi Mihály? / Hajdu Tibor
Seurat élete / Perruchot Henri
A metszés ábécéje / Czáka Sarolta

Magyarország sorstragédiái a 20. században / 
Kiss Sándor, M.
Gyógynövény- és drogismeret / Banai Valéria
Vót, hol nem vót: moldvai csángó népmesék / 
szerk. Zakariás Erzsébet
Melyik ez a fa? / Margot Spohn
Bevezetés a pszichoanalízisbe / Freud, 
Sigmund
A Mezőség néprajza / Kós Károly

Gyermekirodalom
Egy zizi naplója / Rachel Renée Russel
Gyémántrejtély / Widmark Martin
A kis gömböc / Benedek Elek
A névtelen múmia rejtélye / Stilton Geronimo
Szitakötő Dávid, a költő / Kovács Zoltán 
Vilmos
Fülöpke beszámolói / Fodor Sándor
Nóé, az indián meg a dinók / Vida Gábor
A szalontai kovács / Móra Ferenc
Mátyás király juhásza / Benedek Elek
Nagy az Isten állatkertje / Soóki-Tóthné 
Klein-Varga Noémi
A kidöntött kerítés / Mezey Katalin
Víg toportyán / Kovács András Ferenc
Napsugár-csízió / Kovács András Ferenc

A Ratkó József Városi Könyvtár 
februári könyvajánlója

Könyvjelző

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, 
ITALOSKARTONDOBOZ:

műanyag: palack (pl. PET, PE, PP alapanyagú ásványvizes, üdítős pa-
lack) és kupakja, tisztítószeres � akon, kozmetikai termék csomagolá-
sa, műanyagfólia, műanyagzsák és bevásárló táska, műanyagpohár 
(pl.: joghurtos, vajas, margarinos, tejfölös doboz);

italos kartondoboz: pl.: tejes és üdítős doboz;

fém: sörös, üdítős alumínium doboz, konzervdoboz, üvegek fém 
zárófedele, kupakja

PAPÍRHULLADÉK:

kartondoboz, élelmi-
szerdoboz (pl.: müzlis 
doboz), újságpapír, fo-
lyóirat, prospektus, szó-
rólap, katalógus, könyv, 
boríték, füzet, iroda- és 
géppapír, papírzacskó, 
hullámpapír

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Tel.: 42/314-976
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu • www.thgkft.hu

Felhívjuk a tisztelt lakók � gyelmét, hogy a 
hulladékok gyűjtése a naptárban jelölt na-
pokon reggel 6 órától történik. Kérjük, hogy 
a hulladékokat ennek megfelelően helyez-
zék ki elszállításra. Megértésüket és együtt-
működésüket köszönjük!

2013 Nagykálló

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
1 Kedd 1 Péntek 1 Péntek 1 Hétfő 1 Szerda 1 Szombat 1 Hétfő 1 Csütörtök 1 Vasárnap 1 Kedd 1 Péntek 1 Vasárnap
2 Szerda 2 Szombat 2 Szombat 2 Kedd 2 Csütörtök 2 Vasárnap 2 Kedd 2 Péntek 2 Hétfő 2 Szerda 2 Szombat 2 Hétfő
3 Csütörtök 3 Vasárnap 3 Vasárnap 3 Szerda 3 Péntek 3 Hétfő 3 Szerda 3 Szombat 3 Kedd 3 Csütörtök 3 Vasárnap 3 Kedd
4 Péntek 4 Hétfő 4 Hétfő 4 Csütörtök 4 Szombat 4 Kedd 4 Csütörtök 4 Vasárnap 4 Szerda 4 Péntek 4 Hétfő 4 Szerda
5 Szombat 5 Kedd 5 Kedd 5 Péntek 5 Vasárnap 5 Szerda 5 Péntek 5 Hétfő 5 Csütörtök 5 Szombat 5 Kedd 5 Csütörtök
6 Vasárnap 6 Szerda 6 Szerda 6 Szombat 6 Hétfő 6 Csütörtök 6 Szombat 6 Kedd 6 Péntek 6 Vasárnap 6 Szerda 6 Péntek
7 Hétfő 7 Csütörtök 7 Csütörtök 7 Vasárnap 7 Kedd 7 Péntek 7 Vasárnap 7 Szerda 7 Szombat 7 Hétfő 7 Csütörtök 7 Szombat
8 Kedd 8 Péntek 8 Péntek 8 Hétfő 8 Szerda 8 Szombat 8 Hétfő 8 Csütörtök 8 Vasárnap 8 Kedd 8 Péntek 8 Vasárnap
9 Szerda 9 Szombat 9 Szombat 9 Kedd 9 Csütörtök 9 Vasárnap 9 Kedd 9 Péntek 9 Hétfő 9 Szerda 9 Szombat 9 Hétfő

10 Csütörtök 10 Vasárnap 10 Vasárnap 10 Szerda 10 Péntek 10 Hétfő 10 Szerda 10 Szombat 10 Kedd 10 Csütörtök 10 Vasárnap 10 Kedd
11 Péntek 11 Hétfő 11 Hétfő 11 Csütörtök 11 Szombat 11 Kedd 11 Csütörtök 11 Vasárnap 11 Szerda 11 Péntek 11 Hétfő 11 Szerda
12 Szombat 12 Kedd 12 Kedd 12 Péntek 12 Vasárnap 12 Szerda 12 Péntek 12 Hétfő 12 Csütörtök 12 Szombat 12 Kedd 12 Csütörtök
13 Vasárnap 13 Szerda 13 Szerda 13 Szombat 13 Hétfő 13 Csütörtök 13 Szombat 13 Kedd 13 Péntek 13 Vasárnap 13 Szerda 13 Péntek
14 Hétfő 14 Csütörtök 14 Csütörtök 14 Vasárnap 14 Kedd 14 Péntek 14 Vasárnap 14 Szerda 14 Szombat 14 Hétfő 14 Csütörtök 14 Szombat
15 Kedd 15 Péntek 15 Péntek 15 Hétfő 15 Szerda 15 Szombat 15 Hétfő 15 Csütörtök 15 Vasárnap 15 Kedd 15 Péntek 15 Vasárnap
16 Szerda 16 Szombat 16 Szombat 16 Kedd 16 Csütörtök 16 Vasárnap 16 Kedd 16 Péntek 16 Hétfő 16 Szerda 16 Szombat 16 Hétfő
17 Csütörtök 17 Vasárnap 17 Vasárnap 17 Szerda 17 Péntek 17 Hétfő 17 Szerda 17 Szombat 17 Kedd 17 Csütörtök 17 Vasárnap 17 Kedd
18 Péntek 18 Hétfő 18 Hétfő 18 Csütörtök 18 Szombat 18 Kedd 18 Csütörtök 18 Vasárnap 18 Szerda 18 Péntek 18 Hétfő 18 Szerda
19 Szombat 19 Kedd 19 Kedd 19 Péntek 19 Vasárnap 19 Szerda 19 Péntek 19 Hétfő 19 Csütörtök 19 Szombat 19 Kedd 19 Csütörtök
20 Vasárnap 20 Szerda 20 Szerda 20 Szombat 20 Hétfő 20 Csütörtök 20 Szombat 20 Kedd 20 Péntek 20 Vasárnap 20 Szerda 20 Péntek
21 Hétfő 21 Csütörtök 21 Csütörtök 21 Vasárnap 21 Kedd 21 Péntek 21 Vasárnap 21 Szerda 21 Szombat 21 Hétfő 21 Csütörtök 21 Szombat
22 Kedd 22 Péntek 22 Péntek 22 Hétfő 22 Szerda 22 Szombat 22 Hétfő 22 Csütörtök 22 Vasárnap 22 Kedd 22 Péntek 22 Vasárnap
23 Szerda 23 Szombat 23 Szombat 23 Kedd 23 Csütörtök 23 Vasárnap 23 Kedd 23 Péntek 23 Hétfő 23 Szerda 23 Szombat 23 Hétfő
24 Csütörtök 24 Vasárnap 24 Vasárnap 24 Szerda 24 Péntek 24 Hétfő 24 Szerda 24 Szombat 24 Kedd 24 Csütörtök 24 Vasárnap 24 Kedd
25 Péntek 25 Hétfő 25 Hétfő 25 Csütörtök 25 Szombat 25 Kedd 25 Csütörtök 25 Vasárnap 25 Szerda 25 Péntek 25 Hétfő 25 Szerda
26 Szombat 26 Kedd 26 Kedd 26 Péntek 26 Vasárnap 26 Szerda 26 Péntek 26 Hétfő 26 Csütörtök 26 Szombat 26 Kedd 26 Csütörtök
27 Vasárnap 27 Szerda 27 Szerda 27 Szombat 27 Hétfő 27 Csütörtök 27 Szombat 27 Kedd 27 Péntek 27 Vasárnap 27 Szerda 27 Péntek
28 Hétfő 28 Csütörtök 28 Csütörtök 28 Vasárnap 28 Kedd 28 Péntek 28 Vasárnap 28 Szerda 28 Szombat 28 Hétfő 28 Csütörtök 28 Szombat
29 Kedd 29 Péntek 29 Hétfő 29 Szerda 29 Szombat 29 Hétfő 29 Csütörtök 29 Vasárnap 29 Kedd 29 Péntek 29 Vasárnap
30 Szerda 30 Szombat 30 Kedd 30 Csütörtök 30 Vasárnap 30 Kedd 30 Péntek 30 Hétfő 30 Szerda 30 Szombat 30 Hétfő
31 Csütörtök 31 Vasárnap 31 Péntek 31 Szerda 31 Szombat 31 Csütörtök 31 Kedd

Papír- és műanyaghulladék szállítás
Környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos akció 
(helyszíne: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1.) 
Szelektív Szombat – környezetvédelmi vetélkedőnap
Hulladékért virágot akció
(helyszíne: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1.)
Veszélyeshulladék gyűjtés  
(helyszíne: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1.)
Föld napja
Autómentes világnap
Karácsonyfa gyűjtő akció 
(helyszíne: Hulladékudvar, Nyh. Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1.)

A titkos hozzávalóktól finomabb az 
étel, vagy attól, hogy szívvel-lélekkel 
készül? Ha Önnek is van olyan recept-
je, amit szívesen megosztana másokkal, 
kérjük, juttassa el szerkesztőségünkbe. 
Elérhetőségeink:
4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 
23–27. e-mail: nagykalloihirmondo@
gmail.com

Kedves Olvasóink, recepteket várunk!

Hozzávalók: 
38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojás 
sárgája, 7 dkg vaj, 8-9 evőkanál 
tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávés-
kanál rum, negyed citrom reszelt 
héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás 
cukor, barackíz

Az élesztőből a cukorral, kevés liszt-
tel és négy evőkanál langyos tejjel 
kovászt készítünk. A lisztbe mélye-
dést készítünk, abba öntjük a ko-
vászt, majd betakarjuk és langyos 
helyre tesszük, amíg a tészta megkel. 
A tojássárgákat a sóval elkeverjük, 
és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az 
olvasztott vajat valamint a maradék 
felforralt, kihűtött tejet. Addig ver-
jük, amíg hólyagos nem lesz (ilyen-
kor már elválik a kanáltól), majd be-
takarva meleg helyen kelni hagyjuk. 
Végül lisztezett deszkára borítjuk, 
és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk ki. 
Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk 
tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és 
forró olajban kisütjük (először fedő 
alatt, majd a megfordítás után már 
fedő nélkül). A fánkokról az olajat 
szalvéta segítségével leitatjuk, majd 
meghintjük vaníliás cukorral, és ba-
rackízzel kínáljuk.

Farsangi fánk

A sajtot osztó róka
Mikor a vadászok hintón mentek vadászni, a sajtot elvesztették. A róka és a 
farkas találta meg. Azt mondja a róka: – Ketten találtuk meg, úgy illik, hogy 
igazságosan osztozkodjunk rajta. Ne kapjon az egyik nagyobbat, mint a má-
sik. Majd én kétfelé osztom! – Azután a közepén kezdte kétfelé rágni. Mikor 
a túlsó végére ért, látták, hogy nem egyforma nagy. – Ez nagyobb! – mondta 
a róka, s lerágott belőle egy darabot. Akkor meg a másik fele volt a nagyobb, 
abból rágott le egy darabot. Addig rágta, osztotta kétfelé, hogy semmi sem 
maradt.
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Borsod ellen eddig 
negatív a mérleg

Hogy miért írtam, hogy Borsod? 
Mert az elmúlt egy hónapban 
három meccsből mind a hármat 
a szomszédos megyéből érkező 
csapatokkal vívta hazai pályán az 
NKE. 

Kezdjük a Szerencs elleni  
találkozóval:

A csokigyártás hazájából érkezett 
gárda hasonló múlttal rendelkezik, 
mint a Kálló, ugyanis a tavalyi sze-
zonban az NB I B-ben tevékeny-
kedtek, több-kevesebb, de inkább 
kevesebb sikerrel. Így ezek után úgy 
döntöttek: alacsonyabb osztályban 
folytatják. A találkozó első negye-
dében, véleményem szerint inkább 
az öltözőben üldögélt a Nagykálló 
ahelyett, hogy a csarnok küzdőterén 
harcolt volna a győzelemért, mert 
rengeteg eladott labdával, pontatlan 
játékkal mindössze 11 pontot szerez-
tek (a látogatók 22-t). A következő 
felvonásban még jobban beragadt 
az a bizonyos ajtó, mert egyszerűen 
nem sikerült kosarat szereznie a ven-
déglátóknak, így a félidőben immár 
28 pontos hátrányban szenvedett Ko-
vács Tibor legénysége. 
A nagyszünetet követően megta-
lálták a zárat nyitó kulcsot, tehát 
elindult a pontgyártás, de sajnos ez 
is kevés volt az eredmény megfor-
dításához. A periódus vége: 30–24. 
Az utolsó felvonásban igazából már 
csak az volt a kérdés, mennyi lesz a 
különbség a két csapat között. És bár 
a negyedik szakaszt is megnyerte a 
Nagykállói KE, a végeredményt ez 
nem befolyásolta. A bajnoki vége: 
68–87, így a mérleg nyelve a negatív 
irányba mozdult ki.

Folytassuk a MEAFC Miskolc 
elleni meccsel:

A borsodi megyeszékhelyről érke-
zett csapatot a rutinosabb szurkolók 
ismerhetik, ugyanis a tavalyi évben 
Miskolc Földes néven játszó együt-
tesről van szó. A névváltással az erő-
viszonyok is változtak, ugyanis hoz-
zájuk érkezett néhány neves múlttal 
rendelkező játékos, de a rutinos 
„mag” megmaradt. A találkozó első 

negyede az előző mérkőzéshez ha-
sonlóan nehezen indult, rögtön majd-
nem 15 pontos hátránnyal nyitott a 
Kálló (15-33). A második szakaszban 
– ugyan csak 1 ponttal –, de sikerült 
felülmúlni az ellenfél 10 perc alatt 
nyújtott teljesítményét. Hozzá kell 
tenni, hogy a bajnoki első félidejében 
a centerhiánnyal küzdő hazai csapat 
egyszerűen nem tudott mit kezdeni a 
borsodiak centerével, dr. Fazekassal. 
A harmadik etap mintha meg sem 
történt volna, ugyanis döntetlennel 
zártak a csapatok (19–19), ámde az 
eredmény ekkor már 56–73 volt. Az 
utolsó felvonásban a MEAFC ismé-
telten diadalmaskodott, az ekkor már 
fáradt hazai srácok felett, így a mér-
kőzés végeredménye: 71–102.

Zárásként a Miskolc VSI:
A másik miskolci csapat nagyon fia-
tal játékosokat versenyeztet, ugyanis 
a legidősebb játékos is a 20. évét sú-
rolja, de játszik 16 éves tinédzser is. 
Az MVSI alakulata a tabella utolsó 
helyéről vágott neki a találkozónak, a 
két csapat közötti különbség azonban 
a mérkőzés 1. negyedében nem iga-
zán rajzolódott ki. A periódus végén 
mindössze 5 ponttal (22–17) vezetet-
tek a hazaiak. A második szakaszban 
nem a pontgyártás időszakát éltük, de 
a vendéglátó csapatnak így is sikerült 
növelni az előnyét. Ekkor 34–20-at 
mutatott az eredményjelző. A nagy-
szünet utáni 10 percben lényegesen 
több kosár hullott be a gyűrűbe, vég-
re igazi, ehhez a sportághoz illő játé-
kot láthattak a kilátogatók. Az utolsó 
felvonást 31 pontos hazai vezetéssel 
kezdhették a csapatok, ezáltal a ta-
lálkozó végkimenetele már nem volt 
kérdéses, kizárólag a pontkülönbség 
változhatott. A negyed vége: 25–20, 
az utolsó „borsodi” bajnoki vége 
pedig 87–51 a Nagykállói KE ja-
vára. Így annak a bizonyos Borsodi 
Mérlegnek a nyelve immár, ha csak 
egy fokkal, de feljebb csúszott. Ter-
mészetesen ezek csak a hazai pályán 
játszott mérkőzések aránya, az NKE 
idegenben is megmérkőzik majd a 
csapatokkal.

CSL

Az MVSI ellen...

További nagykállói sikerek

Barátjukra emlékeztek

Mint ahogy arról előző lapszámunk-
ban beszámoltunk, 2012. január 11-
én, Nyíregyházán rendezték meg a 
megyei sportgálát, amelyen díjazták 
a megye legjobb sportolóit és edző-
it. 
A Megyei Sportintézet és a Sport-
szövetségek Megyei Egyesülete 
által szervezett rendezvényen azon-
ban nemcsak Borza Lászlónak, a 
Nagykállói VSE edzőjének munká-
ját díjazták, hanem további három 
nagykállói sportember érdemeit is 
elismerték a különböző szakágak. 

Vass Mihály vállalkozó a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye sportéletében 
kifejtett tevékenységéért kapott em-
lékplakettet, míg Kondor Bertalant a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 
Nyíregyháza Városi Természetbarát 
Szövetség díjazta a 2012. évi ered-
ményes munkájáért. 
Végül, de nem utolsó sorban: a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Szabadidősport Szövetség döntése 
értelmében Pataki János vállalkozó, 
természetjáró lett az Év sportolója. A 
díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Több szempontból is említésre 
méltó, nem hétköznapi labdarúgó-
tornát tartottak Nagykállóban.

A cikkem megírásának apropóját egy 
szomorú eset által előhívott emléke-
zés adta. 2013. január 12-én a SZATE 
szervezésében immár 12. alkalommal 
rendezték meg a Városi Sportcsar-
nokban a Dr. Major Attila Nemzetkö-
zi Teremlabdarúgó Tornát. Számom-
ra ez a rendezvény több szempontból 
is eltér, és túlmutat magán a sportese-
ményen. A szervező egyesület éves 
eseménynaptárának egyik sarkpontja 
ez az emléktorna. 2002-től az elhunyt 
alapító tagjuk emlékére, halálának 
első évfordulójától minden év janu-
árjának második szombatján megren-
dezik a Dr. Major Attila Nemzetközi 
Teremlabdarúgó Emléktornát. És, 
hogy ki volt dr. Major Attila? Orvos, 
köztiszteletben álló személy, sport-
barát, és ami számomra talán a leg-
fontosabb: igazi nagybetűs jóember. 
Az is a baráti szálakat igazolja, hogy 
a tornán szinte mindig ugyanazok a 
csapatok vesznek részt. Az első évtől 
mindig jelen van a szervező egyesü-
let mellett a Kálló-fém és a Holló-
háza, hozzájuk csatlakozott hat-hét 
évvel ezelőtt a romániai Margitta és 
a Szerencs csapata. Az ez évi torna 

az előbbi felsorolásból az első négy 
csapat részvételével zajlott le, mivel 
Szerencs technikai okok miatt nem 
vett részt az eseményen. A körmér-
kőzéses rendszerben lebonyolított 
tornát végül hosszú idő után először a 
SZATE nyerte, megelőzve Margittát, 
Hollóházát és a Kálló-fémet. A tor-
na legjobb kapusa Akkerman József 
(Margitta), legtechnikásabb játékosa 
Rácz Barna (Margitta), gólkirálya 
Ulics Gábor (SZATE), és a legrutino-
sabb játékosa Busák János (SZATE) 
lett. Az eredmények azonban csak 
másodlagosak egy ilyen sportese-
ménynél. Hogy miért nem a sport 
játssza a főszerepet? Azért, mert ez a 
baráti szálakról, a közös emlékezés-

ről, egy mindannyiuk által szeretett 
ember emlékének közös őrzéséről 
szól. Ez az emléktorna egy fénysugár 
a fellegekbe, egy út a szívekbe és a 
lelkekbe. Épp ezért sokkal több, és 
értékesebb egy tornánál, e mögött 
több van, mint bármi olyan mögött, 
amikor már egy létező rendezvényt 
valakiről elneveznek. Különösen 
igaz ez a mai elidegenedő, elarcta-
lanodott, társasági életüket arcszerű 
közösségi oldalon élők évtizedében. 
Természetesen, mint minden tornán, 
itt is volt eredményhirdetés, de nem 
ez a zárszó, hanem az utána követ-
kező esemény: az, amikor minden 
résztvevő együtt koszorúzza meg dr. 
Major Attila domborművét, együtt 
gondolnak elhunyt barátjukra, közö-
sen gyújtják saját lelkükben az em-
lékezés gyertyalángját. Hogy ki volt 
dr. Major Attila? Felesleges minden 
jelző, jellemzés, az eddig taglaltakat 
tökéletesen aláhúzza, és aki nem is-
merte, annak is mindent elmond az 
a tény, hogy halála után ennyi évvel 
is minden évben együtt emlékeznek 
rá barátai. Isten nyugtassa, és mint 
ahogy minden évben kiderül: barátai 
szívében és lelkében örökké él!

Győrfi Gergő

12. alkalommal rendeztek Major Tornát Fotó: Bodnár György

A tornagyőztes SZATE csapata

A díjazottak
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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
Nagykállóban két és fél szobás, 
összkomfortos, kettős fűtésrend-
szerű, kertes családi ház eladó. Tel: 
20/3816389
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
Nagykállóban 3 szobás, 
gázkonvektoros+cserépkályhás fűté-
sű családi ház melléképülettel, pin-
cével eladó. Érd: 20/490-7630 vagy 
20/510-4800
Nagykálló Nagybalkányi út 51. sz. 
alatti kertes családi ház nyári kony-
hával, garázzsal, pincével eladó. Ér-
deklődni: a helyszínen
Nagykállóban, Debreceni úton 8 
éves, 87 nm-es, 2 szobás+nagy nap-
palis, amerikai konyhás, gázfűtéses, 
pihenőkertes családi ház eladó. I.ár: 
14,5 M Ft Tel: 30/202-8026
Nagykállóban 2 szobás, nappalis, 
gázkonvektoros, műanyag nyílászá-
rós, összkomfortos családi ház eladó. 
I.ár: 6,5 M Ft Érd: 30/551-4969
Sportcentrumhoz és strandhoz közel, 
2 szobás, előszobás, fürdőszobás, 
verandás, 2 db cserépkályha fűtésű 
családi ház eladó. (1997-ben épült) 
Az udvaron kemence. I.ár: 5,5 M Ft 
Tel: 20/917-3153 vagy 20/988-7115
Biriben összkomfortos, szép családi 
ház (gáz+cserépkályha), + nagy nyá-
ri konyha, spájz növény-védőszer 
boltnak, 2 fiókos zárt hodály mű-

trágyaraktárnak, 5107 nm telekkel 
eladó. Telephelynek, tüzépnek, gaz-
dálkodásra, fóliázásra alkalmas. I.ár: 
6,5 M Ft Érd: 30/515-6263
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, csendes utcában, 2 
szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, 
összkomfortos ház hitelmentesen, 
garázzsal, tárolóval, nyári konyhával 
eladó. Fűtés: gázkonvektor és cse-
répkályha. Füvesített kerttel, azon-
nal költözhető. I.ár: 4,8 M Ft Érd: 
20/232-6161
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 fázis-
sal, mellékhelyiséggel saját parko-
lóval eladó vagy kiadó. Tel: 30/503-
4464
Nagykálló-Ludastón két és félszo-
bás, fürdőszobás családi ház kerttel, 
melléképülettel eladó. Érd: 20/943-
1487

EGYÉB
Kettler típusú taposógép (használt, 
otthoni használatra) és 2 db szobake-
rékpár áron alul eladó. Tel: 30/235-
1055
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.: 20/39-63-561
Varrógép – Singer típusú, körforgós 
hajtókarral, bőr, vászon, szövet var-
rására alkalmas – hagyatékból eladó. 
Irányár: 22.000 Ft Érd: 30/205-9251
Nagyméretű íróasztal, fémcsővázas, 
újszerű állapotú, monitort tartó, ki-
emelt polcmegoldással eladó. Irány-
ár: 5.500 Ft Tel: 30/205-9251
Sarok étkező (13.000 Ft), ebédlő 
asztal (5.500 Ft) eladó. Érd: 30/259-
2700
Miskolcon, egyetemhez közeli, tel-
jesen berendezett, gépesített lakásba 
két fiú albérlőt felveszek. Érd: Tel: 
30/503-4464
Tükrös hálószobaszekrény eladó. 
Tel: 42/265-062
Kis képernyős színes televízió eladó. 
Érd: 70/27-84-264
C18-as gázkazán, földgázos hősugár-
zó (mobil, kémény nélküli), párael-
szívó, 2-2 db retró rádió, lemezjátszó 
eladó. Tel: 20/492-0715
PF-126 Polskihoz motor (keveset 
futott), sebességváltó és sok tartalék 
alkatrész eladó. Érd: 30/473-6112
Jó termő meggyes eladó vagy bérbe 
kiadó (Nagykálló-Biriszőlő). Tel: 
42/263-637
34 éves nő takarítást, konyhai kisegí-
tést, idősgondozást vállal Nagykálló 
és környékén. Érd: 30/558-8147
Fehér színű PF-126 Polski, 18 hónap 
műszakival, sok tartalék alkatrésszel 
(motor, váltó) eladó. Tel: 30/473-
6112

Kérjük, a hirdetés szövegét 2013. február 20. 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:


