
Uniós forrásból újulhat meg 
a szennyvíztisztító telep

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIII. évfolyam 3. szám – 2013. február 27.

Új kategóriákat, emelkedő kor-
határt és új megjelenést hoz az a 
szabályozás, amely egységesíti a 
vezetői engedélyeket az Európai 
Unióban. Hazánkban jelenleg öt 
féle jogosítvány van forgalomban, 
valamennyit az érvényesség lejár-
tával cserélik majd ki.

2. oldal

Lesz nagykállói érdekeltsége az 
utánpótláscsapatok téli felkészülé-
si tornájának, a Kálló Kupának. A 
Nagykállói VSE U16-os csapata re-
mek játékkal focizta be magát a már-
cius 2-ai döntőbe. Az U13-as gárda 
’A’ csapata azonban a csoportkörök 
után búcsúzott a tornától.

6. oldal

Jótékonysági bált rendezett 
az idén tízéves jubileumát 
ünneplő Nagykállói Beteg 
Gyermekekért Alapítvány. A 
bevételből a tartósan beteg 
gyerekeket nevelő családokat 
kívánja támogatni az Alapít-
vány kuratóriuma.

4. oldal

Hosszú ideje elavult és túlterhelt 
a nagykállói szennyvíztelep,  
ezért vált szükségessé a korszerű-
sítés – hangzott el azon a sajtó-
tájékoztatón, ahol bemutatták 
a napokban kezdődő beruházás 
részleteit. 

Az új létesítmény eleven iszapos 
és természetes tisztítási techno-
lógiával épül majd, a rendszer al-
kalmazásával a hatásfok növelése 
mellett az üzemeltetési költségek is 
csökkennek. A beruházásról szóló 
szerződést február 15-én kötötte az 
önkormányzat a kivitelező konzor-
ciummal, így a munkálatok már a 
napokban elkezdődhetnek. 
Juhász Zoltán polgármester továbbá 
arról is beszélt: a nettó 760 millió 
forint értékű beruházást az Európai 
Unió 737 millió forinttal támogatja, 
a fennmaradó részt saját forrásból, 
illetve a magyar állam önerő alap-
jából elnyert támogatással finanszí-
rozza a város önkormányzata. A ki-
vitelezés idén februárban kezdődik, 
a beruházás műszaki átadás-átvétel-
ét pedig várhatóan 2014 áprilisában 
tartják meg.

(folytatás a 2. oldalon)

Jogerősen kilenc év fegyházbünte-
téssel sújtotta a másodfokon eljáró 
Nyíregyházi Törvényszék február 
14-ei ítéletében azt a két férfit, 
akik tavaly januárban kirabolták 
a nagykállói zálogházat – tájékoz-
tatta Toma Attila, a törvényszék 
helyettes szóvivője a Magyar 
Távirati Irodát.

A törvényszék a Nyíregyházi Városi 
Bíróság által tavaly októberben meg-
hozott ítéletet hagyta helyben, miu-
tán a büntetések enyhítésére, illetve a 

felmentésre irányuló vádlotti felleb-
bezéseket nem találta alaposnak.
A tényállás szerint az elkövetők 2012. 
január 24-én mentek be a nagykállói 
zálogházba, fenyegették és bántal-
mazták az  eladókat, majd megkötöz-
ve bezárták őket a boltba. A rablás so-
rán a páncélszekrényből több mint 44 
millió forint értékű ékszert, a kasszá-
ból 944 ezer forint készpénzt, vala-
mint egy számítógépet zsákmányol-
tak, majd egy autóval elmenekültek a 
helyszínről. A vádlottak járművének 
rendszámát a szemtanúk felírták, en-

nek alapján a rendőrség nem sokkal 
később – osztozkodás közben – el-
fogta a támadókat. Az okozott kár 
teljes egészében megtérült – emelte 
ki a helyettes szóvivő.
A városi bíróság a két vádlottat ki-
lenc év fegyházra és tíz év közügyek-
től eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Az 
ítéletet az ügyész tudomásul vette, a 
vádlottak és védőik a büntetés eny-
hítése és – elsőrendű vádlott tekinte-
tében – felmentés miatt fellebbezést 
nyújtottak be.

(folytatás a 3. oldalon)

„Jöjjön a tavasz, 
vesszen a tél!”

Kicsik és nagyok egyaránt jelmezbe 
bújtak szerte a városban azért, hogy 
elűzzék a telet. A nagykállói bölcső-
dében, az óvodákban és az általános 
iskolában is farsangi vigasságot ren-
deztek idén is. Az előkészületek már 
napokkal korábban elkezdődtek, 
hiszen „ünnepi” díszítést kaptak a 
csoportszobák és az osztálytermek. 
A tél legvidámabb ünnepét minden 
gyermek nagy izgalommal várta.

(folytatás a 4. oldalon)

Jogerős ítélet született

Mintegy 760 Millió forint Uniós táMogatásból alakítanak ki új szennyvíztisztító telepet nagykállóban.

Kicsik és nagyok egyaránt jelmezbe bújtak

A város önkormányzata és a konzorciumi partnerek 2013. február 15-én írták alá a szerződéseket  Fotó: Leskó Balázs
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Uniós forrásból újulhat meg 
a szennyvíztisztító telep

Jogerős ítélet született

Jegyzői szakmai tanácskozás 
Nagykállóban

Egységesül a vezetői  
engedélyek megjelenése 

az Európai Unióban
Új kategóriákat, emelkedő kor-
határt és új megjelenést hoz az a 
szabályozás, amely egységesíti a 
vezetői engedélyeket az Európai 
Unióban.

Hazánkban jelenleg ötféle jogosít-
vány van forgalomban, valamennyit 
az érvényesség lejártával cserélik 
majd ki. Már új típusú jogosítványo-
kat adnak ki az okmányirodák, az 
Európai Unióban ugyanis egységes 
vezetői engedélyeket vezetnek be. Ez 
többek között azt jelenti, hogy emel-
kednek a vezetői engedélyek korha-
tárai is. A „C” kategória az eddigi 
18 helyett 21 éves kortól vezethető. 
A „D” és a korlátozás nélküli „A” 
kategóriára 21 helyett 24 éves kortól 
szerezhető jogosítvány. Ha a jármű-
vezető legalább 2 éves, „A2” alka-
tegóriájú jármű vezetésére jogosító 
engedéllyel rendelkezik, már 21 éves 
kortól kaphat „A” kategóriát.
Ritkábban, az eddigi három helyett 
ötévenként kell egészségügyi vizsgá-
laton megjelenniük a 45–60. életév 
közötti, 2. alkalmassági csoportba 
tartozó autósoknak. A 60 év felettiek 
viszont kétévente kötelesek egész-
ségügyi vizsgálaton részt venni. A 
tehergépkocsik, autó- és trolibuszok, 
pótkocsis járműszerelvények kizáró-
lag 2. csoportú egészségi alkalmassá-

gi vélemény birtokában vezethetők.
Az új okmány teljes mértékben meg-
felel az európai uniós irányelvben 
előírtaknak. A vezetői engedélyt 
szerkezeti kialakítása alkalmassá 
teszi chip befogadására is. Az előol-
dalon három hullámvonal található 
dombornyomott „Magyarország” és 
„vezetői engedély” feliratokkal. Egy 
ovális alakú lézergravírozott elem a 
kibocsátás dátumát és a „HUN” fel-
irat változó képét mutatja. A dátumok 
megjelenítése is módosul, az eddigi 
formátum (ÉÉ.HH.NN) sorrendje 
megfordul (NN.HH.ÉÉ). A szabá-
lyozás számos új járműkategóriával 
bővült, például a négykerekű (quad) 
és az elektromos meghajtású moto-
rokéval.
A jogosítványok kiállításának, pót-
lásának díja változatlan marad és 
továbbra is a megszokott módon 
igényelhető. Az érvényes vezetői en-
gedélyeket nem kell lecserélni, azok 
lejáratukig használhatók. A jogosít-
ványt bármilyen okból lecseréltető 
vagy pótoltató járművezetők számá-
ra automatikusan az új típusú jogo-
sítványt állítják ki.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala
Kommunikációs Főosztály

(folytatás az 1. oldalról)
Mintegy 760 millió forint Uniós tá-
mogatásból alakítanak ki új szenny-
víztisztító telepet Nagykállóban. A 
város önkormányzata a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében 
a „Nagykálló szennyvíztisztító telep 
létesítése” című pályázati konstruk-
ción nyert támogatást a beruházásra.

Jelenleg ún. nyárfás technoló-
giával tisztítják a szennyvizet 
Nagykállóban. Ez azt jelenti, hogy 
a beérkezett szennyvizet egy ülepítő 
rendszer szűri meg, majd ún. tálcák-
ba folyik ki a víz. Ezt a vízmennyi-
séget szikkasztja és szívja el a tele-
pített nyárfás. A telep már hosszú 
ideje túlterhelt, napjában 6-700 m3 
befogadására alakították ki, ma már 
azonban több mint 1000 m3 kapaci-
tással működtetik – hangzott el azon 
a sajtótájékoztatón, ahol Juhász Zol-
tán polgármester mutatta be a napok-
ban kezdődő beruházás részleteit. 
A program célja Nagykálló vá-
ros és Biri község szennyvizének 
környezetvédelmi előírás szerinti 

tisztítása. Az új létesítmény eleven 
iszapos és természetes technológiá-
val épül, amivel elérhető a tisztított 
szennyvíz részbeni hasznosítása 
mellett felszíni vízbe vezetése, va-
lamint a talaj- és talajvízszennyezés 
megszűntetése is. A programról tar-
tott sajtótájékoztatón elhangzott: a 
rendszer alkalmazásától a tisztítási 
hatásfok növekedését, valamint az 
üzemeltetési költségek csökkenését 
várja a nagykállói városvezetés. A 
beruházásról szóló szerződést feb-
ruár 15-én kötötte az önkormányzat 
a kivitelező konzorciummal, a Duna 
Aszfalt Kft.-vel és a Kelet-Út Kft.-
vel, így a munkálatok már a napok-
ban elkezdődhetnek.
A 760 millió forint értékű beruházást 
az Európai Unió 737 millió forinttal 
támogatja, a fennmaradó részt saját 
forrásból, illetve a magyar állam ön-
erő alapjából elnyert támogatással 
finanszírozza a város önkormány-
zata. A kivitelezés idén februárban 
kezdődik, a beruházás műszaki át-
adás-átvételét pedig várhatóan 2014 
áprilisában tartják meg.

(folytatás az 1. oldalról)
Jogerősen kilenc év fegyházbünte-
téssel sújtotta a másodfokon eljáró 
Nyíregyházi Törvényszék február 
14-ei ítéletében azt a két férfit, aki ta-
valy januárban kirabolta a nagykállói 
zálogházat.

Toma Attila a másodfokú ítéletről 
elmondta: az elsőfokú ítéletet sem 
a vádlottak bűnössége, sem a bűn-
cselekmények minősítése, sem a 
kiszabott büntetések tekintetében 
nem változtatta meg a törvényszék. 
Az elsőrendű vádlott felmentésére 
irányuló fellebbezésében azt állítot-
ta, hogy megfenyegették, és pénzt 
követeltek tőle. Ez az érvelés azon-
ban nem nyert bizonyítást, így a 
fellebbezést nem találta alaposnak 
a törvényszék. Mindkét vádlott ese-

tében többszörös bűnhalmazat volt 
megállapítható, az elsőrendű vádlott 
többször volt büntetve végrehajtandó 
szabadságvesztéssel is vagyon elleni 
bűncselekmények, csalások miatt, 
így különös visszaesőnek minősül 
a törvény szerint.  A törvényszék a 
döntés meghozatalakor figyelemmel 
volt arra is – folytatta Toma Attila 
–, hogy az utóbbi időben rendkívüli 
módon megszaporodtak az ékszer-
boltok, zálogházak kárára elkövetett 
rablások.
A vádlottak a rablást csaknem 50 
millió forint értékre követték el, és 
emellett egyéb nagy tárgyi súlyú bűn-
cselekményeket is megvalósítottak, 
mindezek alapján a törvényszék nem 
látott lehetőséget a kiszabott bünteté-
sek enyhítésére – mondta el a helyet-
tes szóvivő.

2013. február 8-án 9 órától szakmai 
napot tartottak Nagykálló Város 
Polgármesteri Hivatalának tanács-
kozó termében, a Nagykállói Járási 
Hivatalhoz és a Nyírbátori Járási 
Hivatalhoz tartozó települések ön-
kormányzatainak jegyzői számára.

A megjelenteket köszöntötte dr. Ka- 
rakó László, a Nagykállói Járási Hi-
vatal vezetője, aki beszédében egyút-
tal köszönetet mondott segítőkészsé-
gükért, és rugalmas, gyors szakmai 
segítséget, együttműködést ígért a 
kormányhivatali vezetők, szakembe-
rek nevében. Ezt követően dr. Török 
László Nagykálló Város Önkormány-
zatának jegyzője, a rendezvény házi-
gazdája fejezte ki örömét, hogy ezúttal 
a város nyújtott otthont a tanácskozás-
nak.
A szakmai tanácskozáson a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal Törvényességi Főosztályának, 
valamint a Magyar Államkincstár 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóságának szakemberei mellett 
a térség jegyzői és a témák iránt ér-
deklődő köztisztviselők vettek részt. 
A szakmai tanácskozás elején az előre 
megadott témákban a kormányhivatal 
munkatársai részéről előadások hang-

zottak el. A helyi önkormányzatok 
2013. évi költségvetési rendeletei cím-
mel Seres Valéria vezető-főtanácsos a 
2013. február 1-jén hatályos jogsza-
bályok figyelembe vételére hívta fel 
a figyelmet, Koncz Zita tanácsos, a 
közös önkormányzati hivatalok meg-
alakításának aktuális kérdéskörével 
foglalkozott, dr. Pelsőczy Marianna 
jogtanácsos pedig a helyi önkormány-
zatok működésére vonatkozó jogsza-
bályváltozás tartalmával kapcsolatban 

osztotta meg gondolatait a hallgató-
sággal. Végül a Magyar Államkincs-
tár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóságának két munkatársa 
adott tájékoztatást kincstári szemmel 
a költségvetésről és alapító okiratok-
ról. A résztvevők a szakmai nap végén 
konzultáció keretében vitatták meg a 
felvetődött kérdéseket. A fentiekről dr. 
Török László jegyző adott tájékozta-
tást.

Borsy Adrienn

Rendőrségi 
hírek

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
Nagykállói Rendőrőrse lopás el-
követése miatt indított eljárást egy 
16 éves és egy 18 éves nagykállói 
lakos ellen. A két fiatal 2013. feb-
ruár 18-án délután egy nagykállói 
akácfasorból fát kísérelt meg el-
tulajdonítani, amikor a mezőőr 
tetten érte őket. A rendőrök a tol-
vajokat elfogásukat követően a 
rendőrkapitányságra előállították, 
szabálysértési őrizetbe vették, és 
gyorsított eljárásban 72 órán belül 
bíróság elé állítják.

A Nyíregyházi Rendőrkapitány-
ság Nagykállói Rendőrőrse lopás 
elkövetése miatt indított eljárást 
egy 45 éves hodászi férfi ellen, aki 
2013. február 19-én délután egy 
nagykállói akácfasorból 6 mázsa 
fát kísérelt meg eltulajdonítani, 
amikor a mezőőr tetten érte. A 
nagykállói rendőrök az eltulajdo-
nított fát lefoglalták, az elkövetőt 
előállították, szabálysértési őrizet-
be vették, és gyorsított eljárásban 
72 órán belül bíróság elé állítják.

Felhívás
Nagykálló Város Önkormányzata 
bérbeadás útján történő haszno-
sításra meghirdeti a tulajdonában 
lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt 
található Városháza elnevezésű 
ingatlanában kialakított üzlethe-
lyiségeket.
Pályázni a Nagykálló Város Ön-
kormányzat honlapján (www.
nagykallo.hu) megjelenő részle-
tes pályázati felhívást tartalmazó 
pályázati csomag kitöltésével és 
megküldésével kezdeményezhe-
tő.
Pályázati határidő: folyamatos
A beérkezett pályázatok bírála-
táról a képviselő-testület a soron 
következő rendes ülésén dönt.

További információ: 
Polgármesteri Hivatal  

(4320 Nagykálló, Kállai Kettős
tér 1.) Gazdasági Irodájában. 

Telefon: 42/263-101

A legfontosabb jogszabályi változásokról esett szó
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Tájékoztató földhasználati 
bejelentéssel kapcsolatos 

jogszabályi változásról

I. Földhasználati bejelentési 
kötelezettség

A földhasználóknak már 2000. ja-
nuár 1-je óta be kell jelenteniük a 
földhivatalok felé az általuk hasz-
nált földek adatait. 2013. január 
1-jével kibővült a földhasználati 
nyilvántartásba bejelentendő föld-
használatok köre. Az idei évtől a 
földhasználóknak területi mérték-
től függetlenül minden termőföld, 
valamint mező-, és erdőgazdasági 
belterületi föld – kivéve az erdő 
művelési ágú területek – használa-
tát be kell jelenteniük a földhiva-
tal felé. Hatályon kívül helyezésre 
került az a rendelkezés, miszerint a 
bejelentési kötelezettség csak az 1 
hektár területnagyságot meghaladó 
földhasználatra vonatkozik. A föld-
használati bejelentési kötelezettség 
– a korábbi szabályozásnak megfe-
lelően – továbbra is a mindenkori 
földhasználót terheli.
A gyakorlatban a fentiek szerinti 
bejelentési kötelezettség azokra a 
földrészletekre vonatkozik, ame-
lyet az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 
rét, legelő (gyep), nádas, fásított te-
rület művelési ágban vagy halastó-
ként tartanak nyilván, függetlenül 
attól, hogy az ingatlan bel- vagy 
külterületen helyezkedik el.
Az állampolgároknak azt java-
soljuk, hogy az ingatlan tulajdoni 
lapján ellenőrizzék a földrészlet 
művelési ágát és ez alapján eldönt-
hető, hogy a terület bejelentési kö-
telezettség alá tartozik vagy sem. 
A bejelentési kötelezettség telje-
sítésének - az 1 hektár vagy ennél 
kisebb földterületet használókra 
vonatkozó - véghatárnapja a közel-
jövőben törvénymódosítás kereté-
ben kerül meghatározásra. Ennek a 
véghatáridőnek a meghatározásáig 
bírság alkalmazására sem kerülhet 
sor. A földhasználók a bejelentési 
kötelezettségüknek a „Földhasz-
nálati bejelentési adatlap” haszná-
latával tehetnek eleget a használt 
földterület fekvése szerint illetékes 
járási földhivatalnál. Az adatlap 
beszerezhető a járási földhivatal-
oknál, illetve letölthető a www.
foldhivatal.hu honlap Nyomtatvá-
nyok menüpontja alatt.
A földhasználati nyilvántartásba 
vételi eljárásért a hatályos jogsza-
bályok szerint 6 000 forint összegű 
díjat kell fizetni. Ha a földhaszná-
lati bejelentés vagy a törlési kére-
lem 20 vagy annál több földrész-
letre vonatkozik, az eljárás díja 
12 000 forint. A Kormány tervezi 
a törvény olyan irányú módosítá-
sát, miszerint a földhasználati be-
jelentésekkel kapcsolatos minden 
eljárás 2013. január 1-jével visz-
szamenőleg díj-, és illetékmentes 
eljárás lesz. Jelenleg a járási föld-
hivatalok a díj megfizetése nélkül 

is befogadják a bejelentéseket és a 
jogszabályok megváltozása esetén 
erre vonatkozó hiánypótlást sem 
küldenek a bejelentőknek. Ameny-
nyiben valaki befizette a díjat (pl: 
átutalta) és azt visszamenőleg el-
törlik, úgy erről a földhasználó 
értesítést kap és a befizetett teljes 
összeget visszafizetik részére.

II. A földhasználók azonosító 
adatainak bejelentése

A termőföldről szóló törvény 2013. 
február 1-jével kötelező adatszol-
gáltatást ír elő a földhasználati 
nyilvántartásba már bejegyzett 
földhasználók számára. Az adat-
szolgáltatási kötelezettség érinti 
mindazon földhasználókat, akik 
2012. december 31-ig a földhiva-
talok által vezetett földhasználati 
nyilvántartásba földhasználóként 
bejegyzésre kerültek. Az adatszol-
gáltatási kötelezettség keretében a 
magánszemély földhasználónak a 
személyi azonosítóját és az állam-
polgárságát, gazdálkodó szervezet 
földhasználónak pedig a statiszti-
kai azonosítóját kell bejelentenie 
az ingatlanügyi hatóság felé. A 
bejelentési kötelezettségnek 2013. 
március 30-ig kell eleget tenni a 
„Földhasználati azonosító adatköz-
lési adatlap” kitöltésével. Az adat-
lap beszerezhető a járási földhiva-
taloknál, illetve letölthető a www.
foldhivatal.hu honlap Nyomtatvá-
nyok menüpontja alatt. Az adat-
laphoz csatolni kell magánszemély 
földhasználó esetében a személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, gazdálkodó 
szervezet földhasználó esetében a 
statisztikai azonosítót tartalmazó 
okirat másolatát is. Az adatközlési 
bejelentéssel indult eljárás díjmen-
tes. Az eredeti aláírással ellátott 
adatközlési adatlapot a használt 
földterület fekvése szerint illetékes 
járási földhivatalhoz kell benyújta-
ni személyesen vagy postai úton. 
Ha a földhasználó több járási föld-
hivatal illetékességi területéhez 
tartozó termőföldet használ, úgy 
a bejelentését kizárólag egy föld-
hivatal felé kell megtennie azzal, 
hogy az adatlapon fel kell tüntetnie 
azoknak a településeknek a nevét, 
amelyeken a nyilvántartásba vett 
földhasználatával érintett földrész-
letek vannak.
Javasoljuk, hogy a bejelentési köte-
lezettségnek az érintett földhaszná-
lók 2013. március 15-ig tegyenek 
eleget, annak érdekében, hogy a 
hiányos adatközlések egyeztetésé-
re március végéig sor kerülhessen. 
A földhasználók a bejelentési és az 
adatközlési kötelezettséggel kap-
csolatban további tájékoztatást a 
járási földhivatalokban kaphatnak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Földhivatala

Nagykállóban is 
szavazhattak

Megyei agrárkamarai választás hely-
színe volt Nagykálló. A szavazásra 
jogosult agrárkamarai tagok a megyei 
küldött listára adhatták le voksaikat.
Egy jogszabály értelmében idén már-
cius 31-ig kell megalakulnia az új 
Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamarának. Az 
átalakítás az új vezetőség megválasz-
tásával kezdődött. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 13 helyen, a 13 já-
rásközpontban tartottak februárban 
ún. részközgyűléseket. A megyében 
– országosan is a legtöbben, közel 
40 ezren regisztrálták magukat az 
Agrárkamaránál és többségük a ka-
marai díjat is befizette, így a megyei 
küldöttválasztásokon több mint 30 
ezer szavazót vártak. Az új köztes-
tület megalkotásának legfontosabb 
célja, a hazai agrárium támogatásá-
ra, amely kiterjed a teljes élelmiszer-
előállítási láncra. Ez azt jelenti, hogy 
a megalakuló új kamaráknak alanyi 
jogon tagja lesz a mezőgazdaság, 
az élelmiszeripar, a mezőgazdasági 
beszállítóipar és a vidékfejlesztés 
minden piaci szereplője. – tájékoz-
tatta lapunkat Rácz Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara 
átmeneti elnöke. A járásközpontok-
ban tartott megyei választások feb-
ruár elsején Baktalórántházán kez-
dődtek és február 15-én, Záhonyban 
fejeződtek be. Ezt követően a  me-
gyében  4 alelnököt valamint a 15 
kamarai osztály vezetőjét választja 
meg a testület. Az országos elnökség 
március 21-én alakul meg, azt köve-
tően, áprilistól kezdi meg működését 
az új Nemzeti Agrárkamara.

Partnerség a  
civilekkel

A civil szférával egyeztettek 
Nagykállóban. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Civil In-
formációs Centrum szervezésében 
megvalósult egyeztetésen szó esett 
többek között az előző év szakmai 
pályázatainak tapasztalatairól és a 
civil szervezetek jövőbeli lehetősé-
geiről is.

A civil szektor olyan feladatokat lát 
el a mindennapokban, amit az önkor-
mányzatok nem, vagy csak sokkal 
nagyobb költséggel tudnának ellát-
ni. Éppen ezért fontos, hogy ezek a 
szervezetek megfelelő szakmai se-
gítséget kapjanak működésükhöz. 
– hangzott el azon a fórumon, amit 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Civil Információs Centrum szervezett 
Nagykállóban. A szakmai egyeztete-
tésen a Nemzeti Együttműködési Alap 
által kínált lehetőségeket ismerhették 
meg a civil szervezetek képviselői. 
Bemutatásukat azért tartották fontos-
nak a szervezők, hiszen pályáztatás 
útján az Alap osztja szét a civil szfé-
rában a központi költségvetés erre a 
célra elkülönített támogatásait.

A fórumon a civil szervezetek mel-
lett a döntéshozók és a térség polgár-
mesterei is bekapcsolódtak a szak-
mai egyeztetésbe. Seszták Oszkár, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke, aki a 2011-ben új-
ragondolt Civil Törvényre hívta fel a 
figyelmet. 
Mint mondta: a törvény többek kö-
zött az átfogó szabályozásával és a 
pénzügyi feltételrendszer megalkotá-
sával nagyban megkönnyíti a civilek 
működését.
Dr. Karakó László, a Nagykállói Já-
rási Hivatal vezetője mérföldkőnek 
nevezte a nagykállói programot, mert 
mint utalt rá: egy demokratikus or-
szágban nemcsak különböző politikai 
pártokra, hanem erős civil mozgal-
makra is szükség van.
Juhász Zoltán, Nagykálló polgármes-
tere az eseményen arról beszélt: a 
települési önkormányzatoknak nagy 
könnyebbséget jelent az, hogy a civil 
szervezetek nemcsak helyi, hanem 
központi támogatásokat is igénybe 
tudnak venni a működésükhöz, hi-
szen így még tartalmasabb progra-
mokat tudnak életre hívni.

Változtak a földhasználati  
nyilVántartási eljárásra Vonatkozó 

szabályok.
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Az élet kapujában…
Két osztály, öt szakmacsoport, 
ötvenöt végzőseire kerültek fel a 
szalagok. Megtartotta szalagava-
tó ünnepségét a Kállay Rudolf 
Szakiskola. 

A megszokott időpontban, február 
elején tartotta meg szalagavató ün-
nepségét a Kállay Rudolf Szakis-
kola. Már a Szakiskolában is nagy 
hagyományai vannak a szalagavató 
ünnepségnek, hiszen az 1992 óta 
működő intézmény minden tanévben 
megszervezi ezt az eseményt. 2013. 
február 8-án ünneplőbe öltözött a vá-
rosi sportcsarnok és az az ötvenöt fia-
tal is, akik osztályfőnökeiktől kapták 
meg a felnőtté válás jelképét, a várva 
várt szalagot. Zsúfolásig megteltek a 
sportcsarnok lelátói, hiszen szülők, 
rokonok, barátok, egyaránt osztozni 
kívántak a végzősök örömében. Az 
ünnepi gondolatok, az alsóbb éves 
diákok búcsúja és a szalagtűzés ün-

nepélyes pillanatai után meghívott 
fellépők szórakoztatták a jelenlévő-
ket. Közben, a színfalak mögött láza-
san ment a készülődés, hiszen nincs 
szalagavató, szalagavatói tánc nél-
kül. És mint ahogy az lenni szokott, 
a bemutatott koreográfiákat vastaps-
sal fogadta a barátokból és szülőkből 
álló népes publikum. A szakiskola di-
ákjai tehát hamarosan kikerülnek az 
intézmény falai közül, addig azonban 
még számot kell adniuk megszerzett 
tudásukról. Utána végleg elválnak 
majd iskolájuktól.

Ötvenöt végzősre kerültek fel a szalagok

Felelevenítették  
a régi eseményeket

Január 18-án ünnepelte házasságuk 50. 
évfordulóját Nagykállóban Homonyik 
János és felesége, Csányi Piroska. A 
családi körben megtartott eseményen 
köszöntötte az ünnepelteket lányuk, 
Erika és családja, fiuk, Tibor és család-
ja, a keresztgyermekeik és családjaik, 
a testvérek, a sógornők, az unokatest-

vérek és családjaik, illetve a rokon-
ság. Az ünnepeltek felelevenítették az 
akkori jeles eseményt, az ajándékok 
átadása, valamint a közös fotózás és 
az ízletes vacsora elfogyasztása után 
önfeledt szórakozással és kötetlen be-
szélgetéssel folytatódott az aranylako-
dalom. A család

Jótékony céllal 
báloztak

Jótékonysági batyus bált rendezett 
a Római Katolikus Egyházközség 
Szent Kristóf Káritász csoportja.
A Szent Kristóf Karitász Csoport im-
már hatodszor szervezett batyus bált, 
azért, hogy egy jó ügyet támogassanak. 
Idén két célt tűztek ki maguk elé: egy-
részt Csuka Sárikán, egy nagykállói 
leukémiás kislányon szerettek volna 
segíteni, másrészt pedig rászoruló 
gyerekek nyári táboroztatására gyűj-
töttek. Hajnalig mulattak együtt, és 
egy jó célt is támogattak azok, akik 
részt vettek a karitász bálon. A szerve-
zet tagjai abban reménykednek, hogy 
nemcsak most, hanem a jövőben is se-
gítségükkel még több rászoruló gyer-
meken tudnak majd segíteni. 

Hajnalig ropták
Vidám hangulat, hajnalig tartó mu-
latozás. Röviden ez jellemezte a ha-
gyományos roma bált.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
idén is megtartotta szokásos rendez-
vényét. Az immár nyolcadik alka-
lommal életre hívott bállal kapcsolat-
ban Bogdán Zoltán, az RNÖ elnöke 
elmondta: céljuk a hagyományok és 
a roma kultúra ápolása, amibe nem-
csak a romákat, hanem a többségi 
társadalom tagjait is bevonták idén is. 
A jó hangulatú estéhez hozzájárult a 
jó zene is, amit a Tűzrózsák Zenekar 
szolgáltatott a mulatni vágyóknak. 

Milyen volt 
Nagykálló régen?
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 fényképgyűj-
tést szervez. Kérjük kedves Olvasó-
inkat, küldjenek Szerkesztőségünkbe 
régi fotókat és egy rövid leírást, hogy 
kit-mit, mikor ábrázol a felvétel. A be-
érkezett fotókat megjelentetjük, vala-
mint – amennyiben elegendő fénykép 
érkezik – egy kiállítást szervezünk be-
lőle! A fotókat és a hozzájuk tartozó 
leírást elküldhetik postai úton Szer-
kesztőségünkbe (4320 Nagykálló, 
Korányi F. u. 23-27.) vagy digitalizált 
formában a nagykalloihirmondo@
gmail.com email címre. A postai úton 
érkező fényképeket digitalizálás után 
visszajuttatjuk tulajdonosának.

„Jöjjön a tavasz,  
vesszen a tél!”

A nagykállói bölcsődében, az 
óvodákban és az általános iskola 
diákjai számára is farsangi vigas-
ságot rendeztek idén is.

Farsangkor a földi élet örömeit, a 
bőséget és a tél végét ünnepeljük. 
A vízkereszttől (január 6.) hamva-
zószerdáig (húsvét előtti 40. napig) 
tartó időszak a bálok, farsangi mulat-
ságok, jelmezes felvonulások ideje. A 
bölcsődében a gyermekek örömmel 
öltötték magukra a különböző ked-
ves, bájos jelmezeket, farsangi zené-
re táncoltak, léggömbbel játszottak. 
A legkisebbek egy kis zenehallgatás-
sal és lufizással vették ki a részüket 
a mulatságból. A családi délutánon a 
szülők együtt tölthettek egy kellemes 
délutánt gyermekeikkel és kisgyer-
meknevelőikkel.
Az óvodákban a farsangi készülődés 
már napokkal a mulatság előtt elkez-

dődött. Minden csoport színes girlan-
dokkal és léggömbökkel díszítette a 
csoportszobáját.   A gyerekek legna-
gyobb örömére az óvó és dajka nénik 
is jelmezbe bújtak, közösen énekel-
tek, együtt táncoltak és egy nagyon 
vidám napot töltöttek el a farsangolás 
jegyében. 
Mindkét tagóvodában bemutatkozott 
a Szülők Színháza is, akik vidám me-
sedarabokkal szórakoztatták a gyere-
keket.
Az általános iskola alsó tagozatos osz-
tályai részére a Városi Sportcsarnok-
ban rendeztek farsangi mulatságot. 
A folyosón tündérek és királylányok 
suhantak, a tantermekben kalózok, 
bohócok, növények és kedves állatfi-
gurák nyüzsögtek. Zsúfolásig megtelt 
a sportcsarnok, a közönség körében 
óriási sikert arattak a jelmezbe öltö-
zött gyerekek.

B.A.

Beteg gyermekeknek gyűjtöttek 
Nagykállóban. Az idén tíz éve 
működő Beteg Gyermekekért Ala-
pítvány hetedszer is megrendezte 
jótékonysági bálját.

„Az egészséges gyermeknek ezer vá-
gya van, a betegnek csak egy, hogy 
meggyógyuljon.” – és hogy ez meny-
nyire igaz, azoknál a családoknál senki 
nem tudja ezt jobban, mint ahol beteg 
gyermeket nevelnek. Nagykállóban 
közel 80 ilyen család él. Őket karol-
ta fel, őket támogatja immár tíz esz-
tendeje a Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány. A civil szervezet 
elsősorban anyagi támogatást nyújt a 
családoknak, emellett azonban rend-
szeresen közös programokra is meg-
invitálja őket. Ilyen hagyományos 

program az évenként egyszer meg-
rendezett jótékonysági bál, amelyet 
idén immár hetedszer hívott életre az 
alapítvány kuratóriuma. A szervezők 
azt mondják: a bál olyannyira nép-
szerű az emberek körében, hogy már 
hosszú ideje nemcsak Nagykállóból, 
hanem szomszédos megyékből és 
esetenként határainkon túlról is ér-
keznek vendégek az eseményre. Egy 
összeszokott társaságnál pedig már 
a jó hangulat is garantált, amelyet 
a különböző betétprogramok, zenei 
produkciók csak tovább fokozhatnak. 
Idén a Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
és Kovács Viktória énekes mellett 
egy igazi meglepetésvendég alapozta 
meg az este hangulatát, hiszen közel 
fél órán keresztül a népszerű Kozmix 
együttes szórakoztatta a jelenlévőket. 

A program további részében idén is 
Kocsis Janika szolgáltatta a talpalá-
valót, a résztvevők pedig egészen haj-
nalig ropták a táncot, miközben egy 
nemes célt is támogattak. Az alapít-
vány vezetői azt mondják: továbbra is 
azon fognak dolgozni, hogy a műkö-
désük fent maradjon, hogy formálják 
és összetartsák azt a közösséget, ami 
kialakult az évek folyamán. Hiszen ők 
is jól tudják: szebb dolog nincs az élet-
ben annál, mint amikor egy gyermek 
őszinte örömmel ránk mosolyog. 

A beteg gyermekekért…

Köszönetnyilvánítás
A Nagykállói Beteg Gyermeke-
kért Alapítvány Kuratóriuma 

ezúton szeretném megköszönni 
mindazoknak a segítségét, akik 
támogató jegyek vásárlásával, 

tombola felajánlásokkal, illetve 
részvételükkel hozzájárultak a 
rendezvény sikeres megvalósí-

tásához.
Nagykállói Beteg  

Gyermekekért Alapítvány
adószám: 

18811283-1-15
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Köszönjük a Trainingspot 
Társulatnak  

a felejthetetlen hétvégét!

Mathematik:  
Tendenz steigend

A Korányi Frigyes Gimnázium-
ban 2013. február 8-án négyszer 
mutatták be a Hangállam című 
előadást. Nagyon nagy öröm volt 
számomra, hogy mind a négy 
előadást megtekinthettem. 

Minden alkalommal felfedeztem új 
tartalmakat, mindig képes volt hatni 
rám az előadás. A színészek nagy alá-
zattal játszottak és teljes figyelmük-
kel a nézőkre koncentráltak, figyeltek 
a véleményükre, fontos volt számuk-
ra a fiatalok problémája, véleménye. 
A nézők bevonása és a vélemények 
beépítése teljes mértékben illeszke-
dett az előadás dramaturgiai ívéhez 
ritmusához.  Különleges, sajátos és 
egyedi formanyelven szólalt meg 
az előadás: a hangok, hanghatások, 
zörejek, a zene, a dal, a ritmus és a 
beszéd egyenrangúak voltak, együtt 
hoznak létre egy különleges világot. 
A társulat védjegye ez a különleges 
látásmód és formanyelv, amely mű-
fajteremtő módon hoz létre színházi 
élményt. Olyan élményt, amely test-
közelbe hozza a színházat, sajátos 
módon mutatja be a valóságot. Bár 
sok probléma feszíti a mai fiatalokat, 
mégis nagyon pozitív dolognak tar-
tom, hogy egyik nézői közösség sem 
szeretne olyan világban élni, ahol 
nem lehet szabadon énekelni, és ahol 
nem szabad az érzelmek széles ská-
láját megélni. 
Izgalmas tapasztalat volt az is, hogy 
az előadás miként változott attól füg-
gően, hogy kik tekintették meg, mi-
lyen volt a résztvevők összetétele, 
aktivitása. Volt olyan előadás melyet 

drámások és volt olyan is, amelyet 
nem drámás fiatalok tekintettek meg. 
Megdöbbentően nagy volt a különb-
ség a nem drámás és a drámás tanulók 
kommunikációja, érzelmi intelligen-
ciája és véleménynyilvánítása között. 
Az előadás többféle hatást fejtett ki, 
egyszerre jelentett színházi élményt 
és személyiségfejlesztő tréninget is. 
A drámás tanulók számára sokat je-
lentett az előadást követő kötetlen 
beszélgetés is. Spontán tanultak a 
példából, mintát kaptak az alkotó 
munka iránti alázatról, arról, hogy 
mindig a legtöbbet próbálják kihozni 
magukból, hogy csak csapatban ér-
demes gondolkodni, hogy az egyéni 
sikerek összeadódnak, hatványozód-
nak és így hoznak létre magas szintű 
értéket. 
A nem drámás fiatalok számára pedig 
egy szokatlan színházi forma megis-
merése nyújtott újszerű élményt. Ne-
hezebben nyilvánultak meg, ez ép-
pen azt támasztja alá, hogy szükség 
van ilyen nevelési, oktatási helyzetek 
kialakítására, amely nem a hagyomá-
nyos tanórai keretek között, hanem 
egy sokkal izgalmasabb interaktí-
vabb formában képes a személyiség 
integrálására. Nagyon szeretnénk, 
ha ez a program legalább félévente 
megismétlődhetne. 
Egy előadás elsődleges célja a művé-
szi hatáskeltés. A sikeresség mértéke 
abban is mérhető, hogy a kifejtett 
hatás meddig él a nézőben. Bennünk 
még nagyon sokáig zeng a Hangál-
lam, a játszók emberszeretete, tartá-
sa, alázata.

Demarcsek Zsuzsa

Egyre jobb országos eredmények 
Nagykállóból.

A magyarországi német–magyar két 
tanítási nyelvű középiskolák számá-
ra kiírt matematikaversenyt 2005 óta 
rendezik meg. A Korányi gimnázium 
tanulói a kezdetektől fogva nagy lét-
számban vesznek részt ezen a meg-
mérettetésen, amely két fordulóból 
áll. Az első fordulóban minden tanu-
ló a saját iskolájában birkózik meg 
20 feladattal. Az évfolyamonként kb. 
250 tanulóból a legjobb 10–14 diák 
jut a döntőbe. Iskolánkat idén Mé-
száros Attila, 10. a osztályos tanuló 
képviselte a döntőben.
„Február elsején, Budapesten került 
megrendezésre a német nyelvű ma-
tematika verseny országos döntője, 
ahol életemben először vehettem 
részt. Hatalmas örömmel fogadtam a 
hírt, miszerint meghívást kaptam rá. A 
felkészülés sok-sok fáradtsággal járt. 
Aztán eljött a nap, koránkelés, pár 
óra vonatozás. A verseny lebonyolí-
tása teljesen zökkenőmentes volt és 
felettébb színvonalas. A feladatmeg-
oldás után érdekes és szórakoztató 
játékokat játszhattunk csoportokban. 
Nagy élmény volt. Az eredményhir-
detés idegtépő volt számomra, de 
mint kiderült, az 5. helyen végeztem. 

Nem rossz, de jövőre még nagyobb 
célokkal szeretnék elindulni.”
Attila a Korányi gimnázium eddigi 
legjobb eredményét érte el. Termé-
szetesen nagyon büszkék vagyunk 
rá. Úgy látjuk, hogy diákjaink egyre 
nagyobb számban indulnak ezen a 
versenyen és egyre jobb eredménye-
ket érnek el. Jövőre kitartó felkészü-
léssel akár dobogós reményeink is 
lehetnek. 

Anja Lelesz és Gáspár Ágnes
matematika szaktanárok

Együtt hoztak létre egy különleges világot

A Maci csoport is megtekintette a tár-
latot

Bemutatkoznak a szakmacsoportok a Budaiban
2013. február 13-án a hagyomá-
nyokhoz hűen az idén is meg-
rendezésre került iskolánkban a 
szakmai nap. 

A rendezvény eredeti célja az volt, 
hogy a különböző szakmacsoportos 
alapozó oktatásban részesülő diá-
kok – oktatás-, közgazdasági-, köz-
szolgálat, azaz rendész szakirány 
– betekintést kapjanak társaik szak-
területére. A programkínálat azóta 
kibővült, mert az egyes szakirányok 
találkoznak gyakorló szakemberek-
kel, és ők is bemutatják, hogy mit 
sikerült elsajátítaniuk a szakmai kö-
vetelményekből.
Az idei rendezvények a farsang 
jegyében zajlottak. Farsangi de-
korációt kaptak az osztálytermek, 
jelmezes felvonulás nyitotta meg a 
rendezvényt. A pedagógiások ven-
dégségbe hívták a település óvo-
dásait, és közösen búcsúztatták el 
a telet a kiszebáb elégetésével. A 
mesemondó versenyünk különösen 

sok indulót vonzott, örülünk, hogy 
a gyermeki lélek mesevilága még 
benne él a kamaszokban.
A Nagykállói Rendőrség közremű-
ködésével rendész tanulóink megis-
merték a rendőri munka különböző 
területeit, bűnmegelőzési előadáson 
vettek részt. Az intézményi focibaj-
nokság győztese rendész csapat lett. 
A Legügyesebb Rendőrpalánta-cím 
eléréséhez fizikai erőpróbák soro-
zata vezetett, de ügyesen vették az 
akadályokat.
A szakmai tantárgyak új oldaluk-
ról mutatkoztak be a különböző 
vetélkedőkön. A 10. évfolyamosok 
„Gazdasági környezet” címmel ve-
télkedtek. A feladatok sikeres meg-
oldásához az elméleti tudás mellett 
nagyfokú kreativitásra is szükség 
volt. A tanulóknak a versenyen ta-
núsított munkájáról elismerően 
nyilatkozott a szakmai zsűri elnöke 
Aranyiné Molnár Zsuzsanna. Érté-
kelésében felhívta a tanulók figyel-
mét arra, hogy mennyire fontos a 

szakmai alapismeretek megfelelő 
elsajátítása a mindennapi életük-
ben. A 11-12. évfolyam közgaz-
dasági tagozatos diákjai szakmai 
vetélkedőn vettek részt. Előzetes 
felkészülés alapján a csapatok egy 
céget alapítottak, logót terveztek és 
mindezeket prezentálniuk is kellett. 
A komoly szakmai feladatok mellet 
azért gazdasági témájú Activity-t is 
játszottak.
Az üzleti világ, a vállalkozói szféra 
rejtelmeiről gyakorló szakembertől 
hallhattak előadást a tanulók. Talán 
sikerült bebizonyítani az előadónak, 
hogy a pénz világa nyitva áll min-
denki előtt, aki jó szakember, akar 
és tud is dolgozni.
A diákok körében nagy népszerű-
ségnek örvendett az egészségügyi 
előadás és filmvetítés, amelyhez 
gyakorlati bemutató is társult. A 
gépírás házibajnokság állandó prog-
ramja a szakmai napnak, hiszen 
mindhárom szakmacsoport tanulja, 
így jelentkezőben nem volt hiány. A 

„Honismeret a szakmák tükrében” 
vetélkedőn Magyarország értékeit 
játékos feladatok segítségével is-
merhették meg a diákok.
A nap végén természetesen díjaztuk 
a nyerteseket, de most itt tényleg a 
részvétel volt a fontos! A diákok és 
tanáraik a közös munka során új ol-
dalaikról ismerhették meg egymást. 

Bebizonyosodott az is, hogy na-
gyon sok a jó szándékú ember, akik 
odafigyeléssel és segítőkészséggel 
szinte minden problémát segítettek 
megoldani. Köszönetet szeretnénk 
mondani azoknak, akik hozzájárul-
tak, ill. segítették a rendezvények 
megszervezését, lebonyolítását.

Fehérné Somogyi Tünde

Népszerű volt a mesemondó verseny is

Véget ért az  
Átutazók Művészeti 
Egyesület kiállítása
Nagykállóban az „Aranykor küszö-
bén” címmel nyílt kiállítást, amit egy 
hónapig látogathattak az érdeklődők.
Mint korábban hírt adtunk róla, a tár-
lat az Átutazók Művészeti Egyesület 
nyolc alkotójának műveit vonultatta 
fel. A mentális alapokra helyezett, 
lelki feltöltődést nyújtó, mély gondo-
lati tartalommal felvértezett alkotá-
sokból összeállított kiállítást február-
ban tekinthették meg az érdeklődők. 
A mai felgyorsult elfelszínesedett 
világban egy igazi harmonikus béke 
szigete költözött egy hónapra váro- 
sunkba. Az Aranykor küszöbén ki-
állítás bezárta kapuit, de a látogatók 
és a mély értékekre nyitott emberek 
is alátámaszthatják a kiállítás azon 
mondanivalóját, hogy az aranykor 
küszöbén vagyunk és létrejön valami 
új, valami más, mely a szeretetre, és 
a lelki megtisztulás útjára tereli az 
emberiséget. 
A szervezők örömére nemcsak a fel-
nőttek látogatták a kiállítást, hanem a 
fiatalok is, azok, akiknek a tényleges 
tartalmi mondanivaló szól, akik tehet-
nek egy szebb, békésebb, harmonikus 
jövőért. Így megtekintette a kiállítást 
több óvodás és általános iskolás cso-
port is. Valószínűleg bennük is mély 
nyomokat hagytak a látottak, annak 
ellenére, hogy szellemileg még nem 
biztos, hogy fel tudták fogni annak 
jelentőségét, de az őszinte gyermek 
kilétüknek és nyitottságuknak kö-
szönhetően nagyon élvezték az al-
kotásokat, arcukon mosoly virágzott, 
szemükben fény csillogott. 

Köszönjük a kiállítás városunkba ho-
zatalát az alkotóknak, hogy egy új, 
kevéssé ismert világ életébe nyerhet-
tek bepillantást a látogatók.

B.A.

Mészáros Attila, 10. a osztály, KFG

A Korányi Frigyes Gimnázium eddigi eredményei
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Sikeres évkezdés a 
Shotokan Karatésoknál!

Farsangi Mix-röplabda 
Torna Nagykállóban

Az SKS-SKDUN Hungary Karate 
Szövetség technikai okok miatt 
az év végére rendezett országos 
bajnokságát január elejére tette 
át, mely nem okozott gondot a 
felkészülésben. 

A verseny 2012. január 12-én Eger 
városában került megrendezésre a 
Kemény Ferencről elnevezett városi 
körcsarnokban, 150–160 fős néző-
sereg előtt. A 140 fős versenyzői 
létszámból, 24 egyesületet számláló 
csapatok mérettették meg magukat a 
szövetség bírói gárdája előtt, 8 kor-
csoportban, kezdő , középhaladó és 
haladó szinteken. 
A legnagyobb létszámot az utánpót-
lás-versenyzők tették ki, mely azt 
bizonyítja, hogy sokan szeretik ezt 
a küzdő sportot, és nagy létszámú az 
utánpótlás. A nagykállói egyesület 
4 fővel képviseltette magát (Diósi 
Matild, Diósi Nóra, Győri Dáni-
el és Kovács Balázs) és sikerekkel 
teli két arany-, három ezüst- és két 
bronzéremmel tértek haza. A verseny 

egyben kvalifikáció és felkészülés 
volt a SKDUN Világszövetség 2012 
áprilisában, Egerben megrendezésre 
kerülő Európa Bajnokságára. Az EB 
előtt viszont még február és márci-
us hónapban két további versenyen 
kell a versenyzőknek kvalifikálniuk, 
hogy bent lehessenek a szövetség 
válogatott keretében. Az eredményes 
felkészülést a két edző Ferencz Tibor 
és Tímár Zoltán 5. danos mesterek 
végezték. 

A formagyakorlat eredményei:
I. hely: Kovács Balázs
II. hely: Diósi Matild,  

Győri Dániel
III. hely: Diósi Nóra

Küzdelem:
I. hely: Kovács Balázs
II. hely: Győri Dániel 
III. hely: Diósi Matild

Diósi Matild és Diósi Nóra ezúton is 
szeretnék megköszönni támogatójuk, 
Balogh József segítségét. 

A Farsangi Mix-röplabda Tornát 
2013. február 16-án rendeztük 
meg, 7 csapat részvételével. 

Az első ilyen versenyünk a 2012. 
évben volt, akkor 10 csapatot hív-
tunk meg a versenyre. A 2010-ben 
alakult Nagykállói Röplabda Sport-
egyesület (NARE) életében ez már 
a harmadik, teremben megrendezett 
nemzetközi torna, valamint három 
hasonló nemzetközi versenyt rendez-
tünk strandröplabdázásból is. Nagy 
figyelmet fordítunk tagjaink fejlődé-
sére, ezért általában olyan erős csa-
patokat hívunk meg a versenyeinkre, 
akiktől tanulhatnak a sportolóink. Az 
idei versenyen részt vett csapatok: 
Szatmárnémeti (Románia), Lesko 
(Lengyelország), Bodrogszerdahely 
(Szlovákia), Debrecen, Nyírbátor és 
a NARE két csapata. Két helyszínen 
folytak a mérkőzések, a Budai Nagy 
Antal Szakközépiskola tornatermében 
és a Sportcsarnokban. A csoportküz-
delmek után a Sportcsarnokban foly-
tatódott a verseny, ahol a csoportok 2. 
helyezettjei játszottak a 3-4. helyért. 
A Nyírbátor és Bodrogszerdahely 
látványos játékkal örvendeztette meg 
a közönséget és csak a 3. játszmá-
ban tudott érvényesülni a nyírbátori 

csapat férfi- és hölgyjátékosainak 
nagyobb rutinja. Igazi örömjátékot 
mutattak be a döntőben a mezőny leg-
jobbjai, Szatmárnémeti és Lesko csa-
patai. Volt itt minden, ami kedves egy 
röplabdázó szívének és szemének: 
védhetetlen nyitások és „menthetet-
len” labdák hibátlan fogadása, üté-
sek és sáncolások, pontos feladások, 
ejtések, cseles megoldások is voltak, 
természetesen, néha bosszantó hibák 
is. Talán legjobban az elért pontok 
(„poénok”) száma mutatja meg a 
felek egyenlő erejét. Szatmárnémeti 
67:66-ra győzte le a Lesko csapatát, 
mindezt három játszmában! A részt-
vevő csapatok erejének megfelelően 
idén Debrecen valamint a NARE két 
csapata a mezőny második felében 
fejezte be a versenyt.
 Szeretnénk, ha a mi városunkban is 
egyre többen figyelnének fel a röp-
labdázásra, egyre több fiatal szeretné 
meg ezt a gyönyörű sportágat. Ezt is 
szem előtt tartva tervezzük az idén 
először a Testvérvárosok Tornájának 
megrendezését teremben és strandon, 
és a már hagyományos strandröplab-
da-versenyek megszervezését. Mind-
ezek mellett eleget teszünk több kül-
földi meghívásnak is.

Popovics József, a NARE elnökeIdén is Kálló Kupa téli utánpótlás 
felkészülési teremtornát rendez-
nek a nagykállói sportcsarnokban. 
A csoportkörökre február utolsó 
két vasárnapján, míg a döntőre 
március első szombatján kerül sor.

A tornát két korosztályban U13 és 
U16 korosztályoknak írta ki a szerve-
ző Nagykállói VSE. A csoportok he-
lyezései körmérkőzéses rendszerben, 
2x10 perces mérkőzéseken kerülnek 
eldöntésre. Mind a két korosztályból 
az első két helyezett jut be a március 
2-ai (szombat) négyes döntőbe.

Azt, hogy ki lesz az a korcsoporton-
ként két csapat, akik ott lesznek a 
márciusi döntőben, lapzártánk után 
döntötték el a csapatok egymás kö-
zött, a második csoportkörön.
Mint szervező köszönöm szépen az 
egyesület nevében is az első selejte-
zőkör során nyújtott segítséget, ki-
emelten Borsy Adriennek és Koklács 
Bernadettnek, és mindenkinek, akik 
hozzájárultak a hibátlan és precíz 
lebonyolításhoz. A rendezvényre vá-
runk mindenkit szeretettel, mert haj-
rá utánpótlásfoci!

Győrfi Gergő

Utánpótlás labdarúgó 
torna Nagykállóban

U13:
1. Bozsik Akadémia Nyh
2. Levelek
3. Tiszavasvári
4. Nagykálló „A”
(továbbjutott a Bozsik Akadé-
mia és Levelek)

U16: 
1. Levelek
2. Nagykálló
3. Tiszavasvári
4. Kálmánháza
(továbbjutott a Levelek és 
Nagykálló „A”)

Az első csoportkör végeredménye:

A fiatal sportolók a Shotokan Karatésoknál

Ők már a döntőben vannak

Izgalmas labdamenetelben sem volt hiány

Nyeretlenségi 
sorozat kállói 

módra…
Három mérkőzéséből mind a hár-
mat - kétszer itthon, egyszer pedig 
idegenben - elveszítette a Nagykállói 
KE az NB2 Keleti csoportjában. 

Elsőként a DEAC-Medikus elleni 
meccs:

A találkozó első negyede egészen jól 
sikerült az idegenben játszott mérkő-
zésünknek, bár a védekezési hibák egy 
kicsit elcsúfították a Kálló játékát. A 
negyed vége: 22-19. A második etap-
ról már ugyanez nem mondható el, ki-
véve a védelmi hibákat, ami a 10-0-s 
debreceni rohamon látszik meg iga-
zán. A vége: 20-14. A nagyszünet után, 
mintha egy égi szikra felizzította volna 
Kovács Tibor legénységében a tüzet, 
ami az 5. perctől tartó 9-0-s kisebb 
„elugráson” mutatkozott. Ekkor még 
volt esélyünk, mert mindössze 5 pont 
volt a szakasz végén a különbség. De 
jött az utolsó felvonás: a debreceniek, 
mint egy tűzoltó sereg úgy oltották el 
azt a bizonyos szikrácskát. A mérkőzés 
vége: 81-63.
Folytassuk a Nagykállói KE-DEAC 

találkozóval:
A mérkőzés első negyede hazai részről 
borzasztóra sikeredett, rögtön 11 pon-
tos hátrányt szedtek össze a Kállóiak 
(18-29). A második szakaszban már 
„lejjebb adták” a pontgyártást a Haj-
dúságiak, de így is növelni tudták elő-
nyüket, így ekkor 32-48-t mutatott az 
eredményjelző. A harmadik és negye-
dik etapban a Nagykálló elindult a fel-
felé vezető úton, de ez sajnos már késő 
volt. A találkozó vége: 78-104. A baj-
nokin extrát igazából két ember nyúj-
tott, ők Oláh István (21/9) és Adorján 
Gusztáv (17/3) voltak. 
Végezetül a Nagykállói KE-Békési 

SzSK:
A találkozó hihetetlenül fényesen in-
dult a hazaiaknak, ugyanis az 1. sza-
kasz végén egyenlő volt az eredmény. 
(15-15) És ez mitől fényes? Azért, 
mert a békési csapat a bajnoki cím leg-
nagyobb esélyese, veretlenül állnak a 
tabella élén. A második felvonásban, 
talán a nagyon késői kezdés, vagy a 
hosszú utazás, netán a három játékve-
zető zavarta meg a békés megyeieket, 
de ezt a tíz percet, még ha egy pon-
tocskával is, de „elbukták”, így ekkor 
38-37 állt a táblán. Ám ezt a részsikert 
követően kiütközött a két csapat kö-
zötti különbség, a Békés a harmadik 
szakaszban hat ponttal, az utolsó pe-
riódusban pedig négy ponttal növelték 
előnyét. A találkozó végeredménye 71-
81 volt. A meccsen újból Oláh István, 
valamint Bus Milán nyújtott kiemelke-
dő tevékenységet. 
További hírek, információk a facebook.
com/nagykalloike2 oldalon!

CSL
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Programajánló
A 

Ratkó József Városi Könyvtár 

szeretettel hívja és várja Önt, vala-
mint irodalom szerető barátait követ-

kező programjaira: 

2013. február 27. (szerda) 16.00
Csomós Szabolcs: Virrasztok  

jövendőt című verseskötetének 
bemutatója

A kötetet bemutatja, és a szerzővel 
beszélget: Mogyorósi László, költő, 

író, kritikus

2013. március 7. (csütörtök) 16.30
Balla M. Anna: Szeretel című  

könyvének bemutatója
A könyv egy rákos beteg utolsó két 

évének végigkövetése.  
A szerző gyermekkori barátnőjének 

állít emléket a kiadvánnyal.
A könyv a helyszínen  

megvásárolható.
A programok helyszíne

Ratkó József Városi Könyvtár
Nagykálló, Kossuth u. 8.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

FELHÍVÁS
Tisztelt nagykállói 

lakosok!
Városunkban 

megalakítjuk a Nagykálló-Técső 
Barátikör Egyesületet. Várjuk azok 
jelentkezését, akik csatlakoznának 

hozzánk!
Elérhetőség:

Papp László 06/30-307-35-87
e-mail: laszlo.papp62@gmail.com

„Adj vért és ments 
meg három  

életet!”
A Magyar Vörös- 
kereszt véradást szervez 
Nagykállóban.
Időpont:  
2013. március 22.   
(péntek) 8–15 óra

Helyszín: Kállay Rudolf Szakiskola
A Magyar Vöröskereszt munkatár-
sai kérik a véradókat, hogy hozzák 
magukkal személyi igazolványukat 
vagy útlevelüket, illetve lakcím- és 
TAJ-kártyájukat. Figyelem! Csak az 
eredeti TAJ-kártya fogadható el, má-
solat nem!

A Nagykállói KE Tigriskölykök 
csapata a kenguru bajnokság 4. 
fordulóját is hazai környezetben, a 
Városi Sportcsarnok parkettáján 
rendezhette, felemás sikerrel.

Ezt a bajnokságot torna rendszerben 
bonyolítják le, így a kállói fiatalok is 
két mérkőzésen mérhették össze tu-
dásukat, először a Hajdúhadházi KK 
utánpótlásaival, majd a „döntőben” 
a C.S.M. Oradea (Románia) gyere-
keivel. Az első ütközetet, ahogy már 
említettem, a hajdúsági csapat III. 
csoportjával (4 van belőle) vívták si-
keresen a Tigriskölykök. Az U11-es 
korosztályban félidei büntetőt is dob-
ni kell, így az első negyedben össze-
szedett 2 pontos hátrányát nemcsak a 
második szakaszban dobott 12 pont-
tal, hanem a 6 érvényesített „bünti”-
vel is korrigálni tudta a Nagykálló. 
Az egy pontot érő kosarat már olyan 

játékos is értékesítette, akinek még 
nem sikerült pontot szereznie meccs-
helyzetben. A második félidőben ke-
vés kosár esett mindkét oldalon, de a 
11 pontos előnyt megtartotta a csupa 
ügyes gyermekből álló „nagymacs-
kák” legénysége. A mérkőzés vége: 
19–30.

A következő találkozón a Nagyvárad 
utánpótlásaival mérkőzték a kállói 
gyerekek. Az Erdélyből érkezett kis 
lurkók nagyon harcosan, és erősen 
küzdöttek a győzelemért, valamint 
köztudott, hogy Romániában nagyon 
magas színvonalú a kosárlabda, így 
nem csoda, hogy nagy különbséggel 
verték meg az egy kicsit megszep-
pent Tigriskölyköket. (80–14)
Összegezve: Ismételten két jó mecs-
cset láthatott a népes szülői szurkoló-
tábor, akiknek ismételten köszönjük 
a hangos buzdítást! A gyerekek újból 
szépen, aranyosan, harcosan küz-
döttek az elsőbbségért, így 1 győze-
lemmel és 1 vereséggel folytatják a 
bajnokságot. Valamint, ahogy már az 
előző cikkemben is említettem, újra 
piros jegyzőkönyvet vihettünk haza, 
ami egyébként a győztes küzdelmek 
után jár.

CSL

Ismét hazai pályán

Harcosak és aranyosak – ők a 
nagykállói Tigriskölykök

Kérjük, a hirdetés szövegét 2013. március 20. 16.00 óráig szívesked-
jenek leadni a Polgármesteri Hivatal – Kállai kettős tér 1. szám alatti 
– ügyfélszolgálati irodáján. A szelvényt nyomtatott betűkkel töltsék 
ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunkban közölni. 
 Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:
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Ingatlan

Nagykállóban 4 szobás, nappalis, nagy-
konyhás, étkezős, kettős fűtésrend-
szerű, családi ház, melléképületekkel 
eladó. Két családnak is megfelelő. I.ár: 
7,8 M Ft. Érd: 0630/3755438
Nagykállóban 3 szobás gázkonvekto-
ros + cserépkályhás fűtésű családi ház 
melléképülettel, pincével eladó. Érd: 
0620/490-7630 vagy 0620/510-4800
Nagykállóban központhoz közel két 
generációs családi ház, három fűtési 
lehetőséggel áron alul eladó! Cserele-
hetőség is van Nyíregyházán. Ár: 13 M 
Ft, Cs.ár: 15 M Ft Tel: 0630/3551248

Nagykálló, Simonyi út 52.sz alatti 3 
szobás, nappalis, kőszigetelt családi 
ház, nagy pincével, garázzsal és vegyes 
tüzelésű fűtéssel, udvarra néző nagy te-
rasszal. Tel: 42/781-504
Eladó a Széchenyi u. 46. szám alatti régi 
parasztházas kúria. Tel: 0620/4364874
Nagykálló Biriszőlőben bekerített hét-
végi házzal jól termő gyümölcsössel 
(meggyes) eladó, vagy bérben kiadó. 
Tel: 42/263-637
Nagykálló, Ludastón két és félszobás, 
fürdőszobás családi ház kerttel, mel-
léképülettel eladó. Tel: 0620/9431487
Nagykállóban a Korányi Frigyes Gim-

názium közelében 2 szobás, fürdőszo-
bás, kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes 
tüzelésű kazán) régi típusú kertes csalá-
di ház eladó. Tel: 42/264-400
Nagykállóban két és fél szobás, össz-
komfortos, kettős fűtésrendszerű, ker-
tes családi ház eladó. Tel: 20/3816389
Nagykállóban két családnak is megfe-
lelő összkomfortos családi ház (kettős 
fűtésrendszer, kábel tv, telefon), külön 
álló üzlethelyiség (bármilyen célra) el-
adó. Tel: 70/358-0275
Nagykállóban, központhoz közeli 
csendes helyen padlásteres családi ház 
eladó vagy nyíregyházi családi házra 

cserélhető. A házban 3 szoba, 2 fürdő-
szoba, spájz, konyha (szép beépített 
konyhaszekrény), étkezővel, modern 
taposó csempével, a szobák parkettá-
sak, 3 fajta tüzelési mód van. A nyílás-
zárók cseréje részben megtörtént. A ház 
alatt garázs, az udvar szép parkosított. 
Tel: 0630/3551248
Nagykálló központjában, József Attila 
úton két szobás pincés, cserépkályhás 
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 eme-
letes, 2x10 nm-es üzlet 3 fázissal, mel-
lékhelyiséggel saját parkolóval eladó 
vagy kiadó. 06-30/503-4464
Nagykállóban, Debreceni úton 8 éves, 
87 nm-es, 2 szobás + nagy nappalis, 
beépített amerikai konyhás, gázfűté-
ses, pihenőkertes családi ház 40 nm-es 
garázzsal eladó. I.ár: 14,5 M Ft Tel: 
0630/202-8026
Nagykállóban 2 szobás, nagykonyhás, 
fürdőszobás, összkomfortos ház hitel-
mentesen, garázzsal, tárolóval, nyári 
konyhával eladó. Fűtése gázkonvekto-
ros és cserépkályha. Nagyobbra csere 
értékegyeztetéssel. I.ár: 4,8 M Ft Tel: 
0620/2326161
Nagykálló, Nagybalkányi út 51.sz. 
alatti 2 szobás családi ház melléképü-
letekkel, garázzsal, gyümölcsös kerttel 
eladó. Érd: a helyszínen
Nagykálló, Biriszőlőben 1600 nm-es 
zártkerti ingatlan, kúttal eladó. Érd: 
0630/836-2775
Miskolcon, egyetemhez közeli, teljesen 
berendezett, gépesített lakásba két fiú 
albérlőt felveszek. Érd: Tel: 30/503-
4464

Egyéb
Kettler típusú szobakerékpár (9.000 Ft) 
eladó. Tel: 0630/6424940
Földgázos hősugárzó (mobil, kémény 
nélküli), C.18-as gázkazán, retró rá-

dió és lemezlejátszó 2-2 db eladó. Tel: 
0620/492-0715
Nagykállóban 4 db Generál német gumi 
felnistől eladó + 100-as Audira való 
hólánc (új) tokkal. A gumik mérete: 
195x60-15-ös, 5 lyukú. Tel: 0630/355-
1248
Akáccsemete származási igazolvány-
nyal eladó. Érd: 70/331-5112
Fürdőszobai mosdó csaplyukkal, álló 
wc fehér színben 4000 Ft/db áron el-
adó. Érd: 70/278-4264
Kispolszkihoz bontott alkatrészek (mo-
tor, 2 db váltó, lámpák, műszerfal, stb.) 
eladó. Érd: 0630/473-6112
Kedvezményes életútelemzés a Héber 
számmisztika segítségével! Megismer-
heted életszakaszaidat, feladataidat, 
kapcsolataidat, lehetőségeidet. Mit 
érdemes tervezned az elkövetkező 3 
hónapos ciklusra? És aztán? Érd: 06-
20/233-0201
Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, al-
jazás, alakítás, stb.) Rövid határidővel! 
Érd.: 20-536-1981
Egyedi bútorok, ágyak, puffok készíté-
sét, ill. heverők, franciaágyak, fotelek, 
sarokülők, antik bútorok kárpitozását, 
rövid határidővel, olcsón vállalok. 
Érd.: 06-20/39-63-561
Szagosizabella borszőlőből készült pi-
ros bor eladó, 350.- Ft/liter áron. Ér-
deklődni: 30/387-6468
Meditációs tanfolyam indul. Helyszín: 
Híd Közösségi Ház, Nagykálló, Jókai 
u. 28.; Időpont: 2013. április 3. (8 alka-
lom, szerdánként, 18.00 órától) Jelent-
kezni lehet: 20/208-3260
Nagykálló és környékén metszést vál-
lalok! Tel: 30/387-6468
Kettler típusú taposógép (használt, ott-
honi használatra) és 2 db szobakerék-
pár áron alul eladó. Tel: 30/235-1055


