
Freddy Padilla de León, Kolumbia Bécsbe akkre-
ditált nagykövete látogatott  el szeptember 28-án 
Nagykállóba. A diplomata - nem hivatalos - lá-
togatása során megismerte a Szociolabor műkö-
dését, és azt a sajátos módszert, amelyet az intéz-
ményben alkalmaznak. 
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Cikk a 2. oldalon

Az idei évben az Országos Könyvtári Napok esemé-
nyei, „Az aktív idősödés és a nemzedékek között i 
szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kap-
csolódott . Ennek szellemében a Ratkó József Városi 
Könyvtárban különböző témakörökben, különböző 
programokra várták az érdeklődőket.

Cikk az 5. oldalon

HÁROMNAPOS KAVALKÁD

Október 5-7-én három különbö-
ző rendezvény programjaiból 
válogathatt ak a nagykállóiak és 
a városba érkezők.

Idén immár tizenharmadik al-
kalommal rendezték meg a 
Nagykállói Napokat, a technikai 
sportok szerelmesei az Országos 
Tereprally Bajnokság zárófuta-
mán, az Adrenalin Nagykálló 
Kupán izgulhatt ak testközelből 
kedvenc versenyzőjükért, de 
azok is találtak maguknak ki-
kapcsolódási lehetőséget, akik a 
népművészeti programokat ré-

szesítik előnyben, hiszen ötödik 
alkalommal került megrende-
zésre a Csipkekészítők Országos 
Találkozója.
A háromnapos programdömpin-
gen fellépett  többek közt Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zenekar, 
az AB/CD, a 100 Folk Celsius és 
számos nagykállói csoport is.  Az 
ünnepség záróakkordjaként idén 
is átadták a díszpolgári címet. 
Ezt az elismerést az kaphatja 
meg, aki tevékenységével hozzá-
járult a város hírnevének öregbí-
téséhez. Idén Dr. Wischán Elek, 
Szabó Antal (posztumusz), Eckart 

Ruopp és Dr. Frieder Gaenslen 
részesült az elismerésben.  Közü-
lük Eckart Ruopp és Dr. Frieder 
Gaensen későbbi időpontban ve-
szi majd át az elismerést.
„A rendezvények alapvetően ró-
lunk kell, hogy szóljanak.” - fog-
lalta össze a gondolatait a város 
polgármestere, Juhász Zoltán, 
majd folytatt a: „Úgy gondolom 
sikeres és színvonalas hétvégén 
vagyunk túl, ahol a fi ataloktól az 
idősekig, mindenki megtalálhat-
ta a neki tetsző elfoglaltságot.”

(folytatás a 2. és a 3. oldalon)

Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius
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Október elsején, a Zene- és az Idősek 
Világnapján, kett ős ünnepet tartot-
tak Nagykállóban.

Ismét zenélésre és éneklésre ösztön-
zött  sok embert a Zene Világnapja 
Nagykállóban, ahol a szépkorúakat is 
ezen a napon köszöntött ék.
A nagykállói Művelődési Központ-
ban október elsejére szervezett  ün-
nepségen Juhász Zoltán polgármester 
köszöntött e a jelenlévőket, külön a 
szépkorúakat, hiszen mint mondta: 
idős koruk tapasztalatával helyükre 
tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, 
amit tovább adhatnak, s tudják mi az a 
rossz, amit el kell kerülni a következő 
generációnak. Szeretett el gondolunk 
rájuk, s nem csak ezen a napon, hisz 
szeretetükkel, bölcsességükkel ők is 
mindig a rendel-
kezésünkre áll-
nak. Feladatunk 
lehetővé tenni szá-
mukra az öregkor-
hoz méltó életet, 
támaszt nyújtani 
nekik a pihenés 
éveiben. Vigyázni 
kell rájuk, segíteni 
őket, hogy a hosz-
szú évek kemény 
munkája után 

örömteli életet élhessenek.
Nagykálló abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy több daloskörrel, 
énekkarral rendelkezik, így ilyenkor 
október elsején köszönteni tudják egy-
mást, az időseket, illetve az érdeklődő 
nagykállóiakat. Az ünnepi gondola-
tok után a Gilicemadár Népdalkör 
előadását láthatt a a közönség, akiket 
a Cantarella Kamarakórus váltott  a 
pódiumon. Ekkor egy kis időre a ze-
nét felváltott a a próza, Petőfi  Sándor 
Szeptember végén című költeményét 
Horváth Tamás tolmácsolta a közön-
ségnek. A szavalat után a Meglepetés 
Énekegyütt es örvendeztett e meg elő-
adásával a jelenlévőket, végül, de nem 
utolsó sorban pedig a Városi Daloskör 
mutatt a be műsorát, majd énekeltett e 
meg közönséget.

A Szociolabor működésével és az in-
tézmény tagjaival ismerkedett  Fred-
dy Padilla de León, Kolumbia Bécsbe 
akkreditált nagykövete. A spanyol 
mintára létrehozott  szervezet 2010-
ben kezdte meg működését azzal a 
céllal, hogy olyan szervezett  segítsé-
get tudjon nyújtani, ami nem a hiány-
zó, hanem a megmaradt képességek 
legteljesebb mértékű hasznosulását 
segíti elő. A szociolaborális képzés 
sokkal több egy fejlesztő képzésnél, 
hiszen lehetőséget biztosít a fogya-
tékkal élőknek arra, hogy megszerzett  
ismereteiket a munka világában hasz-
nosíthassák.
Kolumbia nagykövete szeptember 
28-án érkezett  Nagykállóba, hogy 
informálódjon a helyi tapasztalatok-
ról, illetve megismerje azt a sajátos 
módszert, amelyet a Szociolaborban 
alkalmaznak. Freddy Padilla de León 
a nagykállói program egyik megál-
modójától és koordinátorától, Fabian 
Gonzalestől szerzett  tudomást a szer-
vezet működéséről, és mint mondta: 
kett ős cél vezérelte akkor, amikor 
úgy döntött , útja során Nagykálló-
ba is ellátogat: „Először is, én mint a 
kolumbiai kormány képviselője, mint 

nagykövet, minden erőmmel azon 
kell, hogy legyek, hogy támogassam 
ezt a programot. Másrészt látva, hogy 
milyen jó és pozitív tapasztalatokkal 
rendelkezik ez az intézmény, szeret-
nénk ezt a példát, és ezeket a tapaszta-
latokat átültetni Kolumbiában is, hogy 
az ott ani fogyatékkal élő gyerekeknek 
is legyen lehetőségük képezni magu-
kat, mint ahogy itt , Nagykállóban tör-
ténik. Nagyon fontos, hogy a világon 
minél több helyen legyenek olyan ön-
kormányzatok, akik ilyen formában is 
foglalkoznak az elesetekkel.”
A nem hivatalos látogatás során a 
nagykövet a város vezetőivel közösen 
tekintett e meg a Szociolabort. Juhász 
Zoltán ezzel kapcsolatban arról be-
szélt: „Évekkel ezelőtt  egy új és isme-
retlen terepre tévedtünk, amikor bein-
dított uk ezt a programot. Számomra 
ennek a látogatásnak az a legfonto-
sabb üzenete, hogy jó úton járunk, jól 
végezzük a munkánkat, ha még Ko-
lumbiából is eljönnek ide ismerkedni, 
tapasztalatokat szerezni. Úgy gondo-
lom példaértékű, ha egy ilyen távoli 
országban is elismerik azt a munkát, 
amelyet Nagykállóban az esélyegyen-
lőség megteremtéséért teszünk.”

Diplomáciai látogatás
Freddy Padilla de León, Kolumbia nagykövete látogatott  el Nagykállóba.

Ratkó József halálának 23. évfordulóját méltatt ák. 

Emlékezni gyűltek össze a rokonok, ismerősök, Ratkó Jó-
zsef tisztelői. 23 évvel ezelőtt , 1989. szeptember 13-án hunyt 
el a huszadik század lírájának, és a megye drámairodalmá-
nak kiemelkedő személyisége. Idén a Móricz Zsigmond 
Kulturális Egyesület tagjai szerveztek megemlékezést, 
ehhez csatlakoztak a költő nagykállói tisztelői és a Ratkó 
József Városi Könyvtár munkatársai. A résztvevők elhe-
lyezték a megemlékezés virágait a költő sírjánál, Abonyiné 
Antal Anna egyesületi tag elszavalta a költő Öregek című 
versét, majd Bihari Albertné személyes hangú beszédében 
emlékezett  Ratkó Józsefre. - Hiányát ma is érezzük, hiszen 

érdekes személyiség volt és kiemelkedő lírikus-drámaíró, 
aki meg tudta szólítani az embereket. – mondta ünnepi 
köszöntőjében a nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális 
Egyesület titkára.
Az emlékező gondolatok után Csatlós Fruzsina, Csáki Edi-
na és Teremi Dávid, a Korányi Frigyes Gimnázium dráma-
tagozatos tanulói gitárkísérett el adták elő a költő verseit, az 
emlékezés zárásaként pedig Ignácz Lászlóné elnökségi tag 
és Olajos Gábor zenetanár a költő Dal valamint a Térdig 
kővé című verseinek megzenésített  változatával idézték 
Ratkó József emlékét. A programot az egyesület tagsága 
mellett  a költő özvegye és fi a is megtisztelte, s a nagykálló-
iak közül is többen jelen voltak.

Ratkó József emlékére

Kettős ünnep október elsején

Dr. Wischán ElekSzabó Antal (posztumusz)
Kiemelkedő tanúja és részese az egykori Elme és Idegy-
gyógyintézet országos hírűvé fejlesztésének, amelynek 
magas szintű vezetője és szaktekintélye volt évtizede-
ken keresztül. Jelenleg is megyei igazságügyi szak-
értő, most is aktívan dolgozik. Szakemberek, főor-
vosok, igazságügyi orvos- szakértők sorát képezte ki 
munkássága alatt . Középiskolai tanulmányit piarista 
iskolákban végezte, majd a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen szerzett  diplomát. Szülész-nőgyógyász 
szakvizsgára készült, mégis a neurológiát és a pszichi-
átriát választott a. Előbbiből Debrecenben, utóbbiból 
Szegeden szerezte szakvizsgáját. Emellett  praktizált 
bőrgyógyászaton, vezetett  gyermekszakrendelést és 
szülész-nőgyógyászaton műtős orvosként is prakti-
zált. 1966-től osztályvezető és igazgatóhelyett esi pozí-
ciót töltött  be Nagykállóban. 1986-ban nyugdíjba ment, 
ami két hétig tartott . Visszahívták dolgozni: gondozót 
hozott  létre, ideggyógyászatot és pszichiátriai szakren-
delést végzett .
Szabadidejében szívesen fest, állandó kiállítása megte-
kinthető a Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont 
és Szakkórház könyvtárában, valamint rendszeres 
kiállítója a művelődési központ által szervezett  kiállí-
tásoknak is. Véleménye szerint a festészet egy másik 
szakma, kifejezési igény, az esztétikai, érzelmi, lírai 
kielégülést szolgálja. Olajjal és aqvarellel egyaránt dol-
gozott  már, de az aqvarell technikát választott a, mert 
olyan természetű az anyaga, hogy ki lehet hozni olyan 
folthatásokat és színhatásokat, amik ki tudják fejezni 
az érzelmeket. Saját elmondása szerint hosszú évek óta 
már csak „pancsol”.
Büszke rá, hogy óvodás kora óta rendszer van az éle-
tében, mindig kellett  valahova kötött ségekkel, felelős-
séggel járnia.

1872-ben született  Hajdúszoboszlón. Fiatalemberként 
került Nagykállóba, ahol az itt  élő fi atal értelmiség 
szellemi vezére lett . Tanítói hivatásán túl szívügyének 
tekintett e a magasabb kultúra eljutt atását az egyszerű 
emberekhez, ezért újságírói munkát vállalt, műked-
velő színielőadásokat szervezett -rendezett , és korát 
megelőzően gyűjteni kezdte a népművészet még fel-
lelhető tárgyi és szellemi örökségét. E szenvedélyes 
gyűjtőmunka során jutott  el az akkor lassan feledésbe 
merülő Kállai Kett ős tánc felkutatásáig. Felkereste a 
táncra még emlékező idős embereket és tőlük jegyezte 
fel a szövegeket, kott ázta le a dallamot. A Millennium-
ra megszervezte az ezt bemutató első tánccsoportot, 
amelynek országos ismertséget 1924-ben, a Gyöngyös 
Bokréta mozgalom augusztus 20-ai budapesti díszelő-
adása hozott . A nagy népzenei szenzációra 1926-ban 
Kodály Zoltán is felfi gyelt, majd 1928-ban a ma is-
mert formában feldolgozta a Kállai Kett ős dallamait. 
A gyűjtés és a hagyomány-mentés munkáját Szabó 
Antal végezte, a méltán világhíres tánc fennmaradása 
elsősorban neki köszönhető. Szabó Antal életében szá-
mos egyéb társadalmi tisztséget töltött  be: a nagykállói 
református presbitérium tagja, az országos Gárdonyi 
Géza Irodalmi Társaság rendes tagja, a Középszabolcsi 
Református Tanító Egyesület díszelnöke, a Szabolcs-
megyei Tanító Egyesület alelnöke volt. Napjainkban 
azonban Szabó Antal neve lassan feledésbe merül. 
Néprajzi gyűjteménye, terjedelmes könyvtára java-
részt még a harcok alatt  megsemmisült, az őt még sze-
mélyesen ismerő emberek elhaltak. Az utolsó órában 
vagyunk, hogy méltóan őrizzük meg ennek a nagy-
szerű magyar embernek, nagykállói lokálpatriótának 
az emlékét, és ahogyan ő a Kállai Kett őst, úgy mi az  
ő nevét és példáját mentsük meg  az utókor számára. 

Új díszpolgárokat köszöntöttek (folytatás az 1. oldalról)

Várkonyi Andrásné (Szabó Antal unokája) és Dr. Wischán Elek

Forrás: szon.hu

Az ismerkedés pillanatai

A „gilicés lányok” szüreti dalokat énekeltek
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Háromnapos kavalkád (folytatás az 1. oldalról)

Október első hétvégéjén immáron másodjára látogatott el a Tereprally Országos Bajnokság Nagy-
kállóba és a Dél-Nyírségbe.

Dél-Nyírség, homokbánya, kenderáztató. Azok, akik nyomon követik a tereprally bajnokságot, tud-
ják, milyen különleges helyszínei ezek a nagykállói viadalnak. Második alkalommal látogatott a te-
reprally mezőnye a térségbe, amely idén is sok izgalmas és váratlan fordulatot hozott.  Napokkal a 
rajt előtt derült csak ki, hogy az eredetileg hét futamra tervezett OB utolsó, szlovákiai futamát lefújta 
a szervező, így ismét Nagykállóban zárul a bajnokság. A versenynaptár átalakulásának köszönhe-
tően ez azt is jelentette, hogy akárcsak tavaly, idén is Nagykállóban avatott bajnokot a Tereprally 
Országos Bajnokság. A tavaly az év versenyének választott viadal első napján már azt is tudni lehe-
tett: mivel a címvédő Fazekas Károly és Horn Albert páros második bajnoki címére veszélyt jelentő 
párosok nem jöttek el az Adrenalin Kupára, így a címvédő kettős már az ünnepélyes rajtceremónia 
helyszínét is kétszeres bajnokként hagyhatta el. Majd következett a két és fél nap száguldás a nyír-
ségi homokon, amely idén alaposan kibabrált a résztvevőkkel, többen voltak kénytelenek feladni a 
viadalt, köztük a Fazekas-Horn kettőssel. A 402 km össztávú viadalt végül a másfél éves kihagyás 
után visszatérő Murczin Zsolt - Bagics Róbert duó nyerte, mögöttük Lónyai Pál-Garamvölgyi Zoltán 
autózta az abszolút második helyet. A dobogó harmadik fokára a Varga Imre-Szegedi Ferenc kettős 
állhatott fel, míg a motoros-quados mezőnyben Somfai Mátyás diadalmaskodott.

Nagykállóban a csipkeverést Félegyházi Józsefné tíz évvel ezelőtt kezdte el. Rövid idő elteltével 
megalapította a gyermek- és felnőtt szakkört, majd 2005-ben életre hívta a Csipkekészítők Konfe-
renciája elnevezésű programot.

Hét éve már annak, amikor először rendeztek csipkekiállítást illetve találkozót Nagykállóban. A re-
gionálisnak induló program mára országossá nőtte ki magát, ahová még külföldről is gyakran ér-
keznek vendégek. Az idei – ötödik – konferenciára több mint 140 csipkekészítő érkezett az ország 
szinte minden pontjáról. A szervezők idén is hirdettek pályázatot, ahová különböző csipkéből ké-
szült ékszerekkel és csipkéből készült női felsőkkel, népies nevén vizitkékkel pályázhattak a csip-
kekészítők. A pályamunkákból egy kiállítást is szerveztek, ahol egyéb csipkéből készült darabokat, 
például keszkenőket és csipketerítőket is láthatott a nagyérdemű. Félegyháziné Anikó, a program 
megálmodója ezzel kapcsolatban elmondta: már hagyomány, hogy minden konferenciára pályázatot 
írnak ki, hiszen ösztönözni szeretnék – ahogy Ő nevezi – a csipkéseket, hogy megmozgassák alkotó 
fantáziájukat, hogy kiéljék kreativitásukat.
A szervezők a rendezvényen szakmai előadásokat és különböző csipketechnikai oktatásokat is beépí-
tettek a programba. A csipkézésen kívül természetesen a barátkozásra, szórakozásra is nyílt lehetősé-
ge a résztvevőknek, akik táncházban, városi sétán és harangodi kiránduláson, ahogyan ők nevezték 
„harangodi pusztapartin” is részt vehettek. Így nem csoda, hogy a vendégek már a búcsúzás pillana-
taiban azt mondták: szívesen jönnek két év múlva is.

Adrenalin Nagykálló Kupa

Csipkekészítők V. Országos Konferenciája

A kétévente megrendezésre kerülő Nagykállói Napok XIII. állomásán számos kulturális és köny-
nyed kikapcsolódást ígérő program várta az érdeklődőket.
Október 5-én délelőtt a 100 Folk Celsius koncertje töltötte meg először a Kállai Kettős teret, ahol az 
óvodások és kisiskolások mellett számtalan felnőtt is kíváncsi volt többek között Paff a bűvös sár-
kány történetére. Este ismét élettel telt meg az új belváros, hiszen a legnépszerűbb retró rock and roll 
dalokat Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar tolmácsolta az érdeklődőknek. A Nagykállói Napok 
történetében már hagyomány, hogy bemutatkoznak a város művészeti csoportjai is. Így október 6-án 
kilenc zenés, táncos produkciót láthatott a nagyérdemű. Bemutatkozott a Gilicemadár Népdalkör, a 
Kállai Pöttöm Néptánccsoport, a Kállai Gyermek Néptánccsoport, a Kállai Lakodalmas Egyesület, a 
Tűzrózsák Zenekar, a Tűzrózsák Tánccsoport, a Hagyományőrző Kállai Kettős Néptáncegyüttes, a 
Naplemente Nótakör és a Rózsafa Citerazenekar. De tradíció az is, hogy a háromnapos seregszemlén 
vendégül látják a Nagykálló testvérvárosaiból érkező vendégeket is. Ez idén sem történt másként.
A rendezvény második napja is koncerttel ért véget, hiszen Magyarország egyik legjobb tribute ze-
nekarának tartott formáció, az AB/CD adott élő koncertet és mutatta be a legismertebb AC/DC slá-
gereket. Ezen kívül természetesen egész napos programokkal várták a szervezők az érdeklődőket, 
hiszen volt többek között helytörténeti séta, arcfestés, rögtönzött vidámpark, szabadtéri sakkverseny, 
kézműves bemutató és vásár, valamint számtalan finomság, ami nem hiányozhat egyetlen vásári 
forgatagból sem. A Kállay Rudolf Szakiskola diákjainak és nevelőtestületének jóvoltából pedig bárki 
ingyenesen megmérethette a vércukor szintjét, illetve a vérnyomását. Az ünnepség záróakkordjaként 
idén is átadták a díszpolgári címet. Ezt az elismerést az kaphatja meg, aki tevékenységével hozzá-
járult a város hírnevének öregbítéséhez. Idén Dr. Wischan Elek, Szabó Antal (posztumusz), Eckart 
Ruopp és Dr. Frieder Gaenslen részesült az elismerésben.

XIII. Nagykállói Napok
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Immár nyolcadik alkalommal rendeztek tanyanapot Nagykálló-Cukertanyán.

Idén is nagykállói csoportok, civil és művészeti egyesületek szórakoztatt ák a ta-
nyanapra kilátogatókat. Az ifj ú citerások mellett  színpadra állt a Kállai Kett ős 
Néptáncegyütt es, a Gilicemadár Népdalkör és a Meglepetés Énekegyütt es is, 
valamint a Szabó László-Varga Csilla kett ős is szórakoztatt a a közönséget. Emel-
lett  idén is eldőlt, ki Nagykálló-Cukertanya megasztárja, hiszen a tehetségkutató 
nagy kedvence a fi atalabb korosztálynak. A programok mellett  az eseményen 
avatt ák fel a Születések Parkjában azt a három díszoszlopot, amelyek Tordai 
János, Király Zsiga díjas fafaragó mester keze munkáját dicsérik, a kulturális 
programok mellett  pedig bárki fát faraghatott , gyöngyöt fűzhetett , nemezelhe-
tett , vagy akár íjászkodhatott  is. Az idei tanyanap már a nyolcadik volt a sorban, 
hiszen még 2005-ben indított a útjára a térség önkormányzati képviselője, Orosz-
né dr. Nagy Matild. Az eseményt tűzijáték és tanyabál zárta.

Születésnapján köszöntötték

90. születésnapja alkalmából kö-
szöntött ék Vágó Istvánné Piroska 
nénit.

Csokonai úti ott honában Juhász Zol-
tán polgármester köszöntött e Vágó 
Istvánnét születésnapja alkalmából, 

majd tolmácsolta a városlakók és a 
Képviselő-testület jókívánságait is. 
Piroska néni 1922-ben Nagykállóban 
született , itt  élt, itt  dolgozott , itt  nevel-
ték fel férjével közösen 3 gyermekü-
ket. Szeptember 18-án töltött e be 90. 
születésnapját, a jubileumi alkalom-
ból pedig egy, a miniszterelnök alá-
írásával ellátott  emléklapot is kapott . 
Piroska néni szívesen beszélgetett , 
osztott a meg a régmúlt emlékeit a je-
lenlévőkkel. Mesélt a háború borzal-
mairól, munkájáról, az egész életéről. 
A legbüszkébb családjára. Férjét már 
elvesztett e, de 3 gyermeke, 6 unokája 
és 7 dédunokája bearanyozzák a min-
dennapjait. Mint mondja: ebben az év-
ben többször is köszöntött ék, hiszen 
a családja és a rokonai mindannyian 
osztozni akartak vele örömében.

Civil összefogást hozott  Nagykál-
ló mezőgazdasági programja.

A város önkormányzata a közhasz-
nú foglalkozás keretein belül me-
zőgazdasági programot indított . A 
pályázat célja az volt, hogy az ön-
kormányzati földek bevonásával 
termelő beruházás jöhessen létre. 
Az öt hektáros területen folyó in-
tenzív pritamin paprika termesz-
tés ötven embernek adott  munkát 
egész évben. A betakarítás azonban 
több embert igényelt, így munka-
erő átszervezésekkel kezdődött  

meg a paprika szedé-
se. Juhász Zoltán, a 
város polgármestere 
az összefogás sikerét 
emelte ki a pályázatt al 
kapcsolatban:  „Ez a 
mezőgazdasági prog-
ramunk már most 
sikeres, mivel igazi 
összefogást hozott  a 
városba. A közfoglal-
koztatott akon kívül 

több civil szervezet is az önkor-
mányzat segítségére sietett  a beta-
karításban. Külön köszönjük Szabó 
Józsefnének és a KÁLLFÓ dolgo-
zóinak, a Nyugdíjas Egyesületnek 
és a hivatal munkatársainak, hogy 
önként részt vett ek a munkákban. 

Előreláthatóan nyereséges lesz a 
program zárása, így az összefogá-
son túl gazdaságilag is hasznosnak 
ígérkezik az elvégzett  munka.”

A betakarított  termést előzetes fel-
dolgozás után konzervgyáraknak 
értékesítik, amellyel a program to-
vábbi bevételt hoz a településnek. 
A termelő beruházás indítása régi 
terve volt a városvezetőknek, ami 
a közmunka program átalakításá-
val válhatott  valóra. A városban 
már korábban elindított  Kállai Ket-
tős Tájtermék programnak egyik 
fontos célkitűzése, hogy piacot 
teremtsen a helyben megtermelt 
termékeknek. Ugyanakkor elen-
gedhetetlen a megfelelő tudás és 
tapasztalat átadása a leendő terme-
lőknek, akik később saját földjükön 
fő, esetleg kiegészítő tevékenység-
ként végezhetnek mezőgazdasági 
munkát. A program ebben is segít-
séget nyújtott  a résztvevőknek.

Nagy Barnabás

Az összefogás gyümölcse

Két keréken Földünk védelméért

A közelmúltban ünnepeltük 
Erdőhegyi József 93. születés-
napját. Ezúton is köszönjük 
Horváth György Nagytisztele-
tű Úr látogatását és köszönté-
sét. Isten éltesse még nekünk 
sokáig!

Szerett ei

Kérjük azon kedves nagykállói lakosokat, akik két kezük 
munkájával készítenek valami szépet, vegyenek részt az 
év végén tartandó kiállításon alkotásaikkal.

A Nagykállói Népművészeti Egyesület és a Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofi t Kft „NAGYKÁLLÓ KINCSEI” címmel 
kiállítást rendez. Szeretnénk megmutatni, hogy a nagy-
kállói emberek milyen sokrétű, szemet gyönyörködtető 
alkotásokat tudnak létrehozni, bemutatni.  (pl. kosár, csuhé, 
gyöngy, hímzés, csipke, faragás, festmény, gyertya, üveg,  üveg-

festés, origami, makett , bőr, szőtt es, baba, nemez, kerámia, stb.)

A tárgyak leadási határideje: 2012. november 20. 
A tárgyak leadásának helye: 

Művelődési Központ (Nagykálló, Kossuth út 8.)
A kiállítás időpontja: 2012. november 26 - december 15.

Részletes információ:
Félegyházi Józsefné: 42/263-161 vagy 20/985-1150

Borsiné Sveda Anita: 42/263-141

Felhívás

Megkezdődött 
a 2012-2013-as 
szezon az NBII. 
keleti csoport-
jában, melyben 
az NKE is sze-
repel. A csapat 

alaposan átalakulva vág neki a játék-
nak, a nem ismeretlen csoportban.

Az átalakulást nem csak a csapat tag-
jaiban, hanem az NB2 ezen csoport-
jának elnevezésében is észlelhetjük, 
ugyanis a harmadosztály egy kosár-
legenda nevét „örökölte”, így a hiva-
talos elnevezés NB2 – Kamarás István 
csoport. A játékosok közül a rutino-

sok „magját” erősítő Lakatos István 
munkahelyi elfoglaltságok, a fi atalok 
közül Lakatos Bence, Horváth Bence, 
Dudás Gergő továbbtanulás és Bíró 
Csaba sportágváltás (labdarúgás) mi-
att  hagyta el a Nagykállói KE-t.

Az alakulat összetételében találkozha-
tunk régi arcokkal, ugyanis az NB1/B-t 
is megjárt Bus Milán, az eddig megyei 
csapatnál játszó Zácói Péter és az égi-
meszelő Kiss István is visszatért régi 
csapatához. Rajtuk kívül érkeztek új 
játékosok is megyei csapatokból, Mikó 
Gedeon (Újfehértó), Pápai Balázs (Fő-
iskola), Borbély Viktor (Főiskola) és 
Oláh István (Sunshine) személyében, 

valamint Debrecenből Csuka János 
is csatlakozott  a gárdához. Mindany-
nyian nagyon elszántan készülnek új 
csapatukban az előtt ük álló szezonra. 
A „régiek” közül továbbra is a kálló 
legénységét erősíti Oroszvári Tamás, 
Szabó Kálmán, Dr. Mészáros Att ila, 
Tóth Tamás, Pálkerti Norbert, Han-
sághy Máté és végül, de nem utolsó 
sorban az örök ifj ú, aki több mint 15 
éve Nagykállói színekben patt ogtat-
ja a labdát kb. 1000 mérkőzést a háta 
mögött  hagyva, a csapatkapitány Sza-
bolcsi Att ila is.
A Nagykállói KE bizakodva, de nem 
elbízva várja az előtt ük álló kb. 8 hó-
napot, melyben összesen 22 meccset 

játszva dől el helyezésük a 12 fős ta-
bellán.

Mesterszemmel: (Kovács Tibor edző)
„Elsődleges szempontunk egy új csa-
pat építése, ugyanis az eddigi meg-
határozó játékosok 80 %-a elhagyta a 
csapatot. Velük az NB1-ből magunk-
kal hozott  játékokat, fi gurákat tudtuk 
játszani, ám az újaknak meg kell tanul-
ni ezeket. Technikailag és taktikailag 
gyengébb csapat állhat össze az idei 
szezonra, elsősorban 5-ös, azaz center 
poszton van némi űr a szerkezetben, 
bár még jelenleg is folynak a tárgyalá-
sok két régi játékosunkkal a folytatás-
ról. Az idei év a bennmaradás, életben 

tartás „jegyében” fog telni, bár szeret-
nénk minél több meccset nyerni, és jó 
helyezést elérni a tabellán.”

Aazai mérkőzéseink helyszíne:
Nagykállói Városi Sportcsarnok

Az idei itt honi mérkőzések időpontjai:
Nagykállói KE- Hajdúhadházi KK

november 26. (hétfő) 19.00 óra

Nagykállói KE-Szerencsi VSE
December 12. (szerda) 18.30 óra

A mérkőzésekre a belépés ingyenes, 
mindenkit szeretett el várunk! HAJRÁ 
KÁLLÓ!

- CSL -

Elstartoltak kosarasaink

Nagykálló Város Önkormányzata 
meghívja Önt, családját és barátait

2012. október 23-án 17.00 órára

az 1956-os forradalom és
szabadságharc 56. évfordulóján

tartandó megemlékezésre

Helyszín: Nagykálló főtere
A Nagykállói Ifj úsági Önkormány-

zat nevében beszédet mond:
Horváth Tibor

„Október 23.” címmel ünnepi mű-
sort adnak a Korányi Frigyes Gim-
názium drámatagozatos növendékei

Összeállított a:
Kuti Patrícia színművész

Idén kerékpáros felvonulással készült Nagykálló az Autómentes Napra. A 
megyében városunk mellett  mindössze négy önkormányzat csatlakozott  az 
Európai Mobilitási Héthez. 

Közel 50 fi atal biciklizett  végig Nagykálló utcáin szeptember 21-én. Diákok 
és pedagógusok patt antak kerékpárra, és rendőri felvezetés mellett  igyekez-
tek felhívni a városlakók fi gyelmét a környezetkímélő közlekedési módokra. 
A felvonulás a Kállai Kett ős térről indult, ahonnan a város hét utcáját bejárva 
teljesített ék a résztvevők a több mint 6 km-es távot. Az autómentes nap, mint 
világ-rendezvény, 1998-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy felhívja az embe-
rek fi gyelmét a megnövekedett  autóforgalom okozta környezeti, baleseti problé-
mákra, az emberbarát városi közlekedés előnyeire és a kerékpáros és a gyalogos 
közlekedés fejlesztésének szükségességére. A felvonulás végén az autómentes 
nap jelképeként a magasba lendültek a kerékpárok is, ezzel jelezve: Nagykálló-
ban is fontosnak tartják környezetkímélő közlekedési módok népszerűsítését.

Tanyanap

A Nyugdíjas Egyesület tagjai

A KÁLLFÓ dolgozói
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A nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium három tanulója sikeresen képviselte 
országunkat Ulmban, a közelmúltban megrendezett  „Európa mi vagyunk” el-
nevezésű nemzetközi táborban, amelyet már harmadik alkalommal szerveztek 
meg a német nagyvárosban. Az eseménysorozat lényege, hogy a Duna men-
ti népek fi ataljait összehozza, a Duna és a környezet védelmére tanítsa, együtt  
gondolkodásra késztesse. A pályázatra több hazai két tanítási nyelvű iskola je-
lentkezett . Teljesítményük alapján azonban a Korányis diákok indulhatt ak el a 
„fél Európát átszelő úton”, hogy más kultúrákkal ismerkedjenek, zenei  és mű-
veltségi programokon tegyék próbára képességeiket, és részesei lehessenek a 
nagyszabású, - több ország képviselőinek részvételével megszervezett  - „Duna 
Fesztiválnak”.  A kicsit több mint egy hét alatt , a fi ataloknak lehetőségük nyílt 
többek között  a művész- és színész élet kulisszatitkaiba betekintést nyerni, és 
belekóstolni az újságírás rejtelmeibe, a hatféle „Workshop”-on keresztül. Ulm 
kultúrtörténetét és nevezetességeit az ott  élő fi atalok mutatt ák be, egy hangu-
latos dunai hajózással egybekötött  városnéző program keretében. A program 
zárásaként a különböző csoportok képviselői egy közös művészeti produkció-
val készültek a nagyszabású „Duna fesztiválra”, melyen hatalmas sikert aratt ak. 
A 11 országból összesereglett   mintegy 100 résztvevőnek ez alatt  a tartalmas 
egy hét alatt  remek alkalma nyílt arra is, hogy összekovácsolódjon, új barátokat 
szerezzen, és nem utolsó sorban saját német nyelvtudását fejlessze.

Jaczina Mercédes, Szkiba Bianka és Bécsi Att ila
11.a osztályos tanulók, Korányi Frigyes Gimnázium

magyar-német két tanítási nyelvű tagozat

Don@u online

Az idei évben 
az Országos 
Könyvtári Na-
pok eseményei, 
az Európai Unió 
„Az aktív idősö-
dés és a nemze-

dékek között i szolidaritás európai 
éve 2012” eseményeihez kapcsoló-
dott . 

Október első hetében olyan rendezvé-
nyekre került sor az intézményünk-
ben, a Ratkó József Városi Könyv-
tárban, amelyekkel szerett ük volna 
felhívni a fi gyelmet arra, milyen alap-
vető szerepe van a könyvtáraknak a 
tartalmas időskorra való felkészülés-
ben, a megnövekedett  szabadidő hasz-
nos eltöltésében. Naponta más-más 
témakörhöz kapcsolódva, különböző 
előadásokra, és az olvasáshoz kötődő 
játékra vártuk az érdeklődőket.

Bízom benne, hogy a bőséges prog-
ramkínálatt al kellemes időtöltést 
biztosított unk, mindenki talált ér-
deklődésének megfelelő eseményt és 
olyan hasznos információkhoz jutott , 
amelyet a mindennapi életében akár 
hasznosíthat is. Örömünkre szolgált, 
hogy szép számmal meghallott ák hívó 
szavunkat, és a sokféle hasznos infor-
máció mellett  meghallgatásra került 
az Őszi Könyvtári Napok szlogenje is: 
„Időskorban is aktívan, találkozzunk a 
könyvtárban!”

Ács Lászlóné, igazgató

Őszi Könyvtári Napok a Ratkó József Városi Könyvtárban
A programok október 1-jén hétfő dél-
előtt  kezdődtek, amikor a Népmese 
Napja alkalmából generációk találkoz-
tak a gyermekkönyvtárban.
Az eseményen nagymamák és nagy-
papák meséltek óvodás gyermekek-
nek.

Október 1-jén Jónás Sándor képes úti 
beszámolóját is hallhatt ák az érdeklő-
dők. Sándor újabb zarándokútján Por-
tugálián keresztül Fatimától Santiagó-
ig jutott  el, majd hegymászó túráiról is 
mesélt.  Mindezzel szemléltett e, hogy 
mennyire fontos, hogy  az idősödő 
emberek is maradjanak aktívak, legye-
nek céljaik, amiket meg is valósítanak.

Október 2-án Dr. Kresák Ilona reu-
matológus főorvos tartott  kötetlen 
hangvételű előadást az időskori moz-
gásszervi betegségek megelőzéséről, 
a csontritkulásról, és a betegségekhez 
kapcsolódó egészséges életmódról.

Október 3-án szerdán „Játékos idős-
kor” címmel vidám, felszabadult 
vetélkedőt szerveztünk idősödő 
emberek részvételével. A nagyon jó 
hangulatú versengésben játékos és ol-
vasáshoz is kötődő feladatokat kellett  
megoldani a négyfős csapatoknak.

Október 4-én Fehér János őrsparancs-
nok előadását hallgatt hatt ák meg az 
érdeklődők. A rendőr-százados sok 
hasznos tanácsot adott  a hallgatóság-
nak, és arra is felhívta a fi gyelmet mi-
lyen legyen a „Biztonságos időskor”, 
hogyan védjék meg értékeiket és saját 
testi épségüket az idősödő emberek.

A Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlójaA Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlója

Könyvjelző

F e l n ő t t e k n e k
Szépirodalom
- A sötét ötven árnyalata / E. L. 
James
- A megfagyott  világ - Évszázad-
trilógia 2 / Ken Follett 
- Szitakötő - Nemzedékünk regé-
nye / Vámos Miklós
- Alma mater / Jilly Cooper
- Check-in / Gerlóczy Márton
- Angyal / Barbara Taylor Brad-
ford
- A lord titka / Sabrina Jeff ries
- Az első az utolsó? / Jill Mansell
- Veszélyes hódító / Madeline 
Hunter
- Tragédia három felvonásban / 
Agatha Christie
- Végül a szeretet győz / Martin, 
Charles
- Határtalan szerelem / Hawkins, 
Karen
- A síró város / Vécsey Zoltán
- Szétgondolt jelen / Zalán Tibor
- Ezüst rablánc: Versek / Utassy 
József
- A kelta álma / Vargas Llosa

Szakirodalom:
- Megélni a pillanatot- Mindful-
ness, a tudatos jelenlét pszicholó-
giája / Dr. Szondy Máté
- A Varázslat / Rhonda Byrne
- Kamasznak lenni / Csíkszentmi-
hályi Mihály, Reed Larson
- Szakadozó mítoszok / Börcsök 
Mária
- 50 tanács, amivel napjainkban
a szorongás elkerülhető / Green, 
Wendy 
- 50 tanács, amit megfogadhatsz, 
ha babát akarsz / Lewis, Sally
- 50 tanács, amivel napjainkban
a szorongás elkerülhető / Green, 
Wendy
- 50 tanács a migrén ellen / Green, 
Wendy

- Néprajz és muzeológia / Kós Ká-
roly
- Magyarországi politikai pártok 
lexikona 1846-2010
- A vallás megnyilvánulásai / Vo-
igt Vilmos
- Benes-dekrétumok és a magyar 
kérdés 1945-1948 / Popéy Árpád
- Művelődés, egyház, társadalom 
/ Kósa László
- Ismeretlen önmagunk / Wilson 
Timothy
- Hogyan győzzük le kreatívan 
félénkségünket / Schuszter Mar-
tin
 

G y e r m e k i r o d a l o m
- Többet ésszel, mint erővel! / Be-
nedek Elek
- Az aranyszőrű bárány / Benedek 
Elek
- Ki kicsoda a Bibliában / Motyer 
Stephen
- 100 állomás, 100 kaland: talál-
mányok
- A rejtelmes bábú / Tersánszki 
Józsi Jenő
- Udvarhelyszéki népmesék / Kri-
za János
- Kutyafülűek / Varga Domokos
- Akinek a foga kijött  / Varró Dá-
niel
- Királylányok könyve / Zalán Ti-
bor
- Varázskréta: gyermekversek / 
Zelk Zoltán
- Limpopo / Szőcs Géza
- Csengő-bongó meseutca / Zen-
gin
- A Tihanyi visszhang : magyar 
mondák
- Óz a csodák csodája / Baum, 
Frank
- A kétszívű királyfi  / Benedek 
Elek
- Manódombi huncutok / Balázsy 
Géza

A Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlója

Ötosztályos német két tanítási nyelvű tagozat (01)
Felvételi követelményei: 4,0 felett i általános iskolai tanulmányi eredmény (7. 
év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül). A tagozatra jelentkezésnek 

nem feltétele a német nyelv előzetes tanulása.

Nyelvi előkészítő évfolyam – angol-informatika osztály (02)
Felvételi követelményei: 3,5 felett i általános iskolai tanulmányi eredmény (7. év 

végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül). 

Drámás osztály (03)
Felvételi követelményei: Készségfelmérő – két, egyenként maximum 5 perces 
vers, próza vagy monológ, két népdal, ritmus- és mozgásgyakorlatok (zenés 
improvizációk a bizott ság kérésére) és 3,5 felett i tanulmányi eredmény (7. év végi és 

8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül).
Készségfelmérő időpontja: 2013. február 25. (hétfő) 9.00 óra

Általános gimnáziumi osztály (04)
A felvétel a tanulmányi eredmény alapján felállított  rangsor alapján történik.  
Minimális követelmény a 3,0 általános iskolai tanulmányi eredmény, amely a 

7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül. 

Hatosztályos gimnáziumi osztály (05)
A felvétel a tanulmányi eredmény alapján felállított  rangsor alapján történik.  
Minimális követelmény a 3,5 általános iskolai tanulmányi eredmény, amely az 

5. év végi és 6. félévi jegyek átlagának kétszerese készségtárgyak nélkül. 
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2012. november 09. (péntek) 16.30 óra

Humán-reál gimnáziumi osztály (06)
Felvételi követelmény a 3,5 általános iskolai tanulmányi eredmény, amely a 7. 

év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül. 

       Nyílt nap: 2012. november 28. (szerda), 9.00 óra

A Korányi Frigyes Gimnázium
képzési kínálata a

2013-2014-es tanévben

Időskorúak támogatásában azok a 
személyek részesülhetnek, akik a 
tárgyévben a 62. életévüket betöltöt-
ték, illetve betöltik, és családjukban 
az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének kétszeresét, azaz az 
57.000.-Ft-ot.

Az időskorúak támogatásának 
összege: 3.500.-Ft.

Az időskorúak támogatására vonat-
kozó kérelmeket szeptember 20. óta 
lehet benyújtani. A legvégső leadási 
határidő 2012. október 31. (szerda). A 
benyújtási határidő elmulasztása jog-
vesztő.

Az időskorúak támogatására vonatko-
zó kérelem benyújtása igénylő lapon 
történik, amely a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálatánál átvehető.

Mellékletként csatolni kell:
- a közös háztartásban élők utolsó 
havi jövedelem-igazolását (nyugdíjas 
esetén nyugdíjszelvény vagy folyószámla 
kivonat és nyugdíjas igazolvány)
- lakcímkártya fénymásolata
- folyószámlaszám

Már igényelhető 
az időskorúak
támogatása

Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium
Tel.: 42/263-443; 42/563-018

Fax: 42/263-706
E-mail: kozepiskola@nkgim.hu

Honlap: www.koranyi.sulinet.hu
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Az Országgyűlés 2012. július 12-én 
elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmi-
szergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. 
törvényt.

A 2012. augusztus 1-től hatályba lé-
pett   törvény kötelező tagságot ír elő 
az agrárszektor és az élelmiszeripar 
valamennyi piaci szereplője számára 
a közeljövőben kiírandó országos ka-
marai választások nyomán létrejövő 
új Agrárkamarában. Ezáltal minden 
olyan természetes személy és gazdál-
kodó szervezet, aki a törvény megha-
tározása szerint agrárgazdasági tevé-
kenységet folytat, kötelezett é válik 
az agrárkamarai tagságra. A tagnyil-
vántartás összeállítása és az agrárka-
marai választások sikeres megszer-

vezése érdekében a törvény előírja, 
hogy az agrárkamarai tagságra kö-
telezett ek kötelesek: bejelentkezni 
az agrárkamarai nyilvántartásba, és 
5.000 Ft összegű kamarai hozzájáru-
lást fi zetni.
A törvény 2012. szeptember 18-tól 
hatályos módosításával tehát a leen-
dő kamarai tagok legkésőbb 2012. 
november 30-ig kötelesek a Magyar 
Agrárkamara honlapján (www.agrar-
kamara.hu) található online regiszt-
rációs felületen bejelentkezni az ag-
rárkamarai nyilvántartásba, valamint 
(átutalással vagy postai csekken) be-
fi zetni a kamarai hozzájárulást az ott  
közzétett  számlaszámra. 
Regisztrációra kötelezett  minden ter-
mészetes és jogi személy, aki a tör-
vény alapján agrárkamarai tagságra 

kötelezett é válik, azaz agrárgazdasági 
tevékenységet folytat. Fontos tudni, 
hogy ha valaki egyszerre több önál-
ló vállalkozása révén is kötelezett  a 
kamarai tagságra (mert pl. őstermelő 
és gazdálkodó szervezet tulajdonosa 
egyben), akkor minden érintett  vál-
lalkozását külön kell regisztrálnia.  
A bejelentkezés alól mentesülnek 
azok, akik tagjai: a Magyar Állator-
vosi Kamarának, vagy a Magyar Nö-
vényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamarának, vagy a Magyar Vadász-
kamarának vagy más vadászati szak-
mai szervezetnek, vagy valamelyik 
hegyközségnek, de csak akkor, ha az 
e tagságukkal összefüggő tevékeny-
ségen kívül más agrárgazdasági te-
vékenységet nem folytatnak. Fontos, 
hogy az ebbe a körbe tartozóknak a 
regisztrációs felületen erről külön nyi-
latkozniuk kell!
Az Agrárkamara felhívja a regisztrá-
lók fi gyelmét az e-mail cím megadá-
sának fontosságára, mivel a kamara 
ezen keresztül fogja folyamatosan 
tájékoztatni tagjait az őket érintő tud-
nivalókról (pl. a kamarai választá-
sokkal kapcsolatosan, továbbá ide 
küldi a visszaigazolást is a sikeres 
regisztrációról). A regisztráció során 
ki kell választania a törvény által fel-
sorolt agrárgazdasági tevékenységek 
közül azt, amely alapján a kamarai 
szakmai osztályokba való besorolását 
kéri. Javasolt, hogy itt  a vállalkozására 

leginkább jellemző, illetve abban leg-
nagyobb gazdasági súllyal szereplő 
tevékenységét jelölje meg. A kitöltés 
végén, a bevitt  adatok véglegesítése 
után a rendszer elkészíti és a képer-
nyőn megjeleníti a regisztráló egyedi 
kamarai nyilvántartási számát, vala-
mint a regisztráció visszaigazolását.
Nagyon fontos: regisztrációja hite-
lesítéséhez feltétlenül le kell tölteni 
és ki kell nyomtatni a visszaigazo-
lást, majd saját kezű aláírással ellát-
va postázni kell egy példányt a rajta 
megjelölt címre legkésőbb 2012. no-
vember 30-ig. Ennek hiányában re-
gisztráció érvénytelen!
A regisztrációnként 5.000 Ft összegű 
kamarai hozzájárulás megfi zetésének 
határideje szintén 2012. november 30. 
A kamarai nyilvántartásba vétel csak 
azt követően történhet meg, hogy a 
kamarai hozzájárulás befolyt a Ma-
gyar Agrárkamara erre a célra elkü-
lönített  14100000-10790649-02000004 
számú bankszámlájára (Volksbank). 
Nagyon fontos: a befi zetésnél a köz-
lemény rovatban feltétlenül fel kell 
tüntetni az online regisztráció során 
kapott  kamarai nyilvántartási szá-
mot és a „kamarai hozzájárulás” szö-
veget. Ennek hiányában az azonosítás 
nem lesz lehetséges, és a nyilvántar-
tásba vétel meghiúsulhat!
A regisztráló a hozzájárulás össze-
gének beérkezése után a regisztráció 
során megadott  e-mail címre elektro-

nikus értesítést kap az Agrárkamará-
tól a kamarai nyilvántartásba vételről, 
amely egyben a kamarai hozzájárulás 
megfi zetésének igazolása is. A hoz-
zájárulás megfi zetése alól mentesül-
nek azok a gazdálkodó szervezetek, 
amelyek igazolják, hogy a gazdasági 
kamarákról szóló 1999. CXXI. tör-
vény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt 
regisztrációs díjat a kereskedelmi és 
iparkamara részére már befi zett ék. A 
regisztráció során erről külön nyilat-
kozni kell!
Nagyon fontos: a kötelező kamarai 
tagság azokra az érintett ekre nézve 
is kötelező, akik nem végzik el a re-
gisztrációt. Ők viszont jogosítványaik 
egy részével nem élhetnek, azaz nem 
kerülhetnek a választói névjegyzékbe, 
nem választhatnak és nem választha-
tók!

A bejelentkezés kizárólag az online 
regisztrációs felületen történhet, a 
kitöltésben segítséget nyújtanak az 
Agrárkamara Gazdálkodói Informá-
ciós Szolgálatának ügyfélszolgálati 
tanácsadói a megye 20 területi irodá-
jában.

Térségünkben:
Hreskóné Vass Judit

Nagykálló, Báthori u. 16.
Nyíregyháza, Arany J. u. 7.

telefon: +3630-374-4671

Forrás: Sz-Sz-B Megyei Agrárkamara

Minden agrárgazdasági tevékenységet végzőnek regisztrálnia kell!

2012. szeptember 29-30-án a Muharay Elemér Népművé-
szeti Szövetség országos minősítő versenyt szervezett  Ve-
resegyházán, a hagyományőrző együtt esek részére. Egye-
sületünk Erdei Anita új koreográfi ájával, a Tanyasi bállal 
nevezett  be a versenyre. A neves szakemberekből álló zsűri 
előtt  sikeresen szerepeltünk és a „minősült” címet nyertük 
el. Egy év munkájának eredménye ez a siker. A heti kétszeri 
próbák, a szöveg, a néptánc és a népdaltanulás mindenkit 
nagy feladat elé állított . Gyerekek, fi atalok és az idősek is 
örömmel és izgalommal készültek erre a megmérett etésre.

Köszönjük Erdei Anita egyesületvezető fáradhatatlan 
munkáját. Zenekarunk, a Tűzrózsa Zenekar volt, Dobó 
Lajos vezetésével. Köszönjük kiváló játékukat. Köszönetet 

mondunk Nagykálló Vá-
ros Önkormányzatának 
egyesületünk támogatásá-
ért. Sokan segített ek még, 
hogy eljuthassunk erre a 
minősítésre, akiknek ez-
úton köszönjük támogatá-
sukat.

Megtisztelte egyesületün-
ket, elkísért bennünket, 
együtt  izgult és örült si-
kerünknek Oroszné dr. 
Nagy Matild alpolgármes-
terasszony és Orosz János 
a nagykállói önkormány-
zat humán bizott ságának 
tagja.

Másnap Veresegyházán 
a helyi hagyományőrző 
egyesület vendégei vol-

tunk. A termálfürdőben kipihenhett ük a verseny izgalma-
it, majd megtekinthett ük a Medve-parkot és a farkasokat, 
ahová a bátrabbak be is mehett ek. A csodálatos lovas felvo-
nuláson is részt vett ünk, nagy élmény volt mindannyiunk 
számára. Vasárnap késő este érkeztünk haza autóbusszal, 
Pristyák József gondos vezetésével.
A Tanyasi bál című produkciót itt hon, a Nagykállói Na-
pokon is bemutatt uk, ahol a helyi közönségnek annyira 
tetszett , hogy visszatapsolták az előadást. Az ilyen sikerek 
és örömteli rendezvények még jobban összekovácsolják az 
amúgy is lelkes csapatunkat, és erőt adnak a további mun-
kához.

Klániczáné Erdőhegyi Karolina

142 éve annak, hogy a „Budaiban” 
elkezdődött  a tanítás. Azóta sokat válto-
zott  a képzés formája, a tananyag tartal-
ma, az iskola neve és az épülete is, de az 
oktatás és nevelés változatlan lendülett el 
folyik. 2012. szeptemberében a  Budai 
Nagy Antal Szakközépiskola új névvel, 
önálló intézményként  nyitott a meg a 
2012/13-as tanévet. Mozgalmas tanév elé 
nézünk, sok-sok változással az oktatás 

területén, de a képzési formáink (pedagógia, rendész, közgazdasági szakmacso-
port) megmaradnak. Üde színfolt volt a dolgos szeptemberi napok menetében 
a Verébavató. A  kilencedikeseket a  tizenkett edikesek szeptember elején az 
iskola teljes jogú polgáraivá fogadták. A végzős diákok próbatételei fi zikai és 
szellemi kihívások elé állított ák a diákokat. Játékos ügyességi feladatok révén 
bizonyíthatt ák, hogy méltóak a budais diákság hagyományaihoz.

Fehérné Somogyi Tünde

Üde színfolt a dolgos mindennapokban

Elkezdődik a téli időszámítás
2012. október 28-án vasárnap 
hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára, 
azaz egy órával vissza kell ál-
lítani az órákat. ezzel elkezdődik 
a téli időszámítás. 

A nyári-téli időszámítást jelenleg 
egy kormányrendelet szabályoz-
za, amelyet az Unió tagállamaiban 
érvényes szabályhoz igazítot-

tak. Eszerint a nyári időszámítás minden év március utolsó vasárnapján 
kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart. Az emberek közérzete álta-
lában rosszabb lesz a téli időszámítás kezdetekor, mivel innentől kezdve 
tudatosul bennünk, hogy vége a nyárnak, és jönnek a hideg, sötét téli hó-
napok.

Veresegyházán minősült a Kállai Lakodalmas Egyesület
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Migráció és munkanélküliség a 
fi atalok körében. Ezekre a problé-
mákra igyekszik megoldásokat ta-
lálni a JobTown projekt, amelyhez 
Nagykálló is csatlakozott .

Nagykállóban is probléma, hogy 
nincs elegendő munkahely a fi ata-
lok részére, akiknek átmeneti vagy 
tartós elvándorlása demográfi a 
problémákat is okoz a városban. – 
hangzott  el azon a találkozón, ame-
lyet a JobTown program keretében 
szerveztek Nagykállóban. A város 
önkormányzata most csatlakozott  a 
partnerséghez, amelynek 10 további 
európai város is tagja. A találkozón 
részt vett  Ian Goldring is, aki kér-
désünkre elmondta: „az URBACT 
program keretében, az Európai Bi-
zott ság közreműködésével valósul 
meg a pályázat. A programnak az 
a célja, hogy orvosolja a munkanél-
küliséget illetve az ezzel kapcsolatos 
kihívásokat, ezen belül is kiemelt 
fi gyelmet fordítva a fi atalok kör-
ében jelentkező problémákra. A 
JobTown egy igazi, valós és létező 
együtt működést kíván biztosítani a 
partnereknek. Ami talán még ennél 
is fontosabb, hogy helyi szinten a 

helyi vezetés, a politikai döntésho-
zók, a különböző célcsoportok, mint 
az oktatási intézmények, maguk a 
fi atal munkanélküliek között  egy 
valós együtt működést alapítson. Cél 
továbbá az is, hogy ne csak elméleti 
síkja, hanem egy gyakorlati olda-
la is legyen a tapasztalatcserének, 
amit a későbbiekben is hasznosítani 
tudnak majd az adott  települések. – 
mondta el a JobTown programmal 
kapcsolatban a projekt vezető-szak-
értője, majd folytatt a: – Sok pozitív 
tapasztalatot szereztem ezalatt  a két 
látogatás alatt , hiszen a beszélgeté-
sek során nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy a helyi szakemberek 
valóban igyekeznek megoldásokat 
találni a problémákra. Nagyon érde-
kesnek találom azokat a megoldáso-
kat, amelyeket a roma fi atalokkal, 
illetve általában a romákkal próbál 
megvalósítani Nagykálló.”
Az érdemi munka tehát már elkez-
dődött , jelenleg az előkészítés fá-
zisában tart a program. A konkrét 
megoldási javaslatok, későbbre ígé-
rik a szakemberek.

Nemzetközi összefogás és 
megoldáskeresés

Elkezdődött  az általános iskola fűtésrekonstrukciója. 
A nagykállói oktatási intézmény alsó tagozatának hő 
ellátása elavultt á vált, így a város önkormányzata eu-
rópai uniós pályázati forrásból elkezdte az iskola fűté-
si rendszerének korszerűsítését.

Sok fűtőtest közül jó néhány maradt hidegen az elmúlt 
évek fűtési idényében a Nagykállói Általános Iskolában. 
Az alsó tagozat épületében eddig a kellő melegről az 
alagsorban elhelyezett  gázkazánok gondoskodtak, az 
abból kiinduló hagyományos, meleg vizes, kétcsöves, 
radiátoros rendszerrel. A kazán hatásfoka azonban ma 
már - az üzemeltetési körülmények és az elhasználó-

dás következtében - jelentő-
sen kevesebb, mint a korszerű 
kondenzációs kazánoké vagy 
egyéb más megújuló energi-
ával üzemelő berendezéseké. 
Így indokoltt á vált a fűtési 
rendszer korszerűsítése, me-
lyet az önkormányzat európai 
uniós pályázat keretében va-
lósíthat meg. Ennek köszön-
hetően ún. földhő-szivatt yúk 
egészítik majd ki a gázfűtést, 
sőt enyhébb időjárás esetén az 
így nyert energia elég lesz a 
teljes rendszer kiszolgálására 
is. A fűtési rendszer kiépíté-
sét az iskola udvarán végzik 
a szakemberek, hiszen itt  áll 

rendelkezésre a megfelelő számú szonda telepítéséhez 
szükséges közmű nélküli terület. A technológia előnyei 
már ismertek a városban, mivel a Korányi Frigyes Gim-
názium és Kollégiumban már több éve működik ilyen 
talajszondás rendszer.

A nagykállói általános iskola fűtésrekonstrukciója a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében va-
lósul meg. Nagykálló Város Önkormányzata - mint az 
iskola fenntartója - 79.103.222 Ft támogatást nyert az Eu-
rópai Unió és Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
fi nanszírozásával a „Nagykállói Városi Önkormányzat 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat fűtésének 
korszerűsítése” című pályázati konstrukción az Új Szé-
chenyi Terv keretében. A beruházás várható megtérülési 
ideje közel négy év, amely évente több mint három és 
fél millió forint 
megtakarítást 
jelent. 

Átadták a Ludastói Közösségi Házat
Kett ős ünnepet ültek Nagykálló-
Ludastón. Egyrészt megrendezték 
a településrész szórakoztató nap-
ját, emellett  pedig átadták az új 
Közösségi Házat is.

Finom ételek és színes programok. 
Röviden így jellemezhető a Ludastói 
Vigasság, amelyet egy év kihagyás 
után most ismét megszerveztek a 
településrészen. A hagyományos, 
szórakoztató programok mellett  
ezen a napon adták át hivatalosan is 
a Ludastói Közösségi házat. Az ese-
ményen Juhász Zoltán polgármester 
mellett , Horváth Károly, a térség 

képviselője és Ludastó legidősebb 
lakosa, a 90 éves Annuska néni vág-
ta át a szalagot. A közösségi ház az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program pályázati kiírásán elnyert 
több mint 44 millió forintból újulha-
tott  meg.

A korábban iskolaként, majd szolgá-
lati lakásként, később közösségi tér-
ként működő épületet felújított ák és 
átépített ék, hiszen annak állaga na-
gyon megromlott  az idők folyamán 
és környezete sem volt esztétikus. 
A program azonban nemcsak az 
épület felújítására terjedt ki, hanem 

lehetőséget biztosított  ifj úsági prog-
ramok szervezésére, könyvtár kiala-
kítására, egészségfejlesztési prog-
ramok szervezésére, és közösségi 
internet hozzáférés biztosítására is. 
A gyerek legnagyobb örömére már 
van internet, kulturált körülmények 
között  olvashatnak könyvet, vagy 
k e d v ü k r e 
nézhetnek 
akár fi lme-
ket is. Emel-
lett  két ki-
állítással is 
várják az ér-
deklődőket.

Fűtéskorszerűsítés a Nagykállói Általános Iskolában

A szalagvágás pillanatai

Az iskola udvarán helyezik el a szondákat
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HIRDETÉSI SZELVÉNY

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

Kérjük, a hirdetés szövegét november 8. 16.00-ig szíves-
kedjen leadni a Polgármesteri Hivatal - Kállai Kett ős tér 
1. szám alatt i - ügyfélszolgálati irodáján. A szelvényt 
nyomtatott  betűkkel töltsék ki, mert az olvashatatlan 
szövegeket nem áll módunkban közölni.

Tisztelett el: a Szerkesztőség

INGATLAN
Nagykállóban a Simonyi út 52. szám 
alatt  3 szobás, nappalis, hőszigetelt 
családi ház pincével, garázzsal, két 
fajta fűtéssel, terasszal eladó.
Tel.: 42/781-504

Nagykálló Ludastón két és fél szo-
bás, fürdőszobás családi ház kertt el, 
melléképülett el eladó. Ár: 2.5 M Ft
Tel.: 20/943-1487

Nagykálló központi részén két szo-
bás, gázkonvektoros családi ház el-
adó. Irányár: 6,6 M Ft.
Tel.: 30/551-4969

Nyíregyházán az Árpád u. 50/a alatt  
I. emelet 7. szám alatt i 48 nm-es 
másfél szobás, műanyag nyílászárós 
lakás eladó. Tel.: 42/263-259

Nagykálló Bercsényi úton, csendes 
helyen építési telek eladó. Irányár: 
3,5 M Ft. Tel.: 20/519-2104

Nagykálló Nagybalkányi út 51. 
szám alatt  két szobás, nyári kony-
hás családi ház gyümölcsös kertt el 
eladó. Érd.: a helyszínen

Nagykálló Mártírok útja 1. szám 
alatt  három szobás, műanyag nyí-
lászárós, három fázisos, kétféle fűté-
ses ház eladó. Tel.: 42/262-819

A strandhoz és a sportpályához kö-
zel két szobás, fürdőszobás, cserép-

kályhás fűtésű, étkezős lakás eladó. 
Irányár: 3,2 M Ft
Tel.: 20/988-7115

Nagykállóban a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében két szobás, 
fürdőszobás, kett ős fűtésrendszerű 
(gáz+vegyes tüzelésű kazán), régi 
típusú kertes ház eladó.
Tel.: 42/264-400

Nagykállóban központi fűtéses, két 
generációs családi ház központi he-
lyen eladó. Kisebb csere érdekel, fő-
leg Nyíregyházán!
Irányár: 12,9 M Ft
Tel.: 30/355-1248

Egy szobás, fürdőszobás, főzőfülkés 
ház, cserépkályhás fűtéssel, beren-
dezve albérletbe kiadó.
Tel.: 20/370-3205

Nagykálló központjában berende-
zett  konyhás lakás albérletbe kiadó.
Tel.: 20/370-3205

Nagykállóban két és fél szobás, 
összkomfortos, kett ős fűtésrend-
szerű, kertes családi ház eladó. Tel: 
20/3816-389

Nagykállóban 2+2 szobás, gázfűté-
ses, központi fűtéses, hitelmentes 
családi ház, beépíthető tetőtérrel, 
csendes helyen sürgősen eladó.
Tel: 20/851-2146

Nagykálló Rákóczi u. 2. szám alatt i 

kertes ház (kis értékű) eladó.
Érd: 42/281-239 vagy 70/639-1874 

Nagykálló Zalka Máté út 22. szám 
alatt  2 szobás, nappalis, nagy kony-
hás, kett ős fűtéses ház, sok mellék-
épülett el, kis kertt el sürgősen eladó. 
Érdeklődni: 20/3959-877

Nagykálló Kossuth u. 86. szám alatt  
2 szobás, gázfűtéses lakás eladó. 
Irányár: 4,5 millió forint. Ugyanitt  
150 m bontott  tetőléc 50 Ft/m irány-
áron és 600 db bontott  pala 30 Ft/db 
irányáron eladó.
Tel: 70/629-6195

Nagykálló főterén most felújított  
emeletes, 2x10 nm-es üzlet 3 fázis-
sal, mellékhelyiséggel saját parkoló-
val eladó vagy kiadó.
06-30/503-4464

Nagykálló központjában magán 
orvosi rendelőnek vagy irodának 
helyiség kiadó. Várószoba és mel-
lékhelyiség van, valamint 3 fázis és 
saját parkolók. 30/503-4464

Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, 
kett ős fűtésrendszerű, felújítandó 
ház eladó! Irányár: 4.8 M Ft
Tel.: 30/259-2700

Nagykálló központjában, József At-
tila úton két szobás pincés, cserép-
kályhás lakás, telek áron eladó.
Tel: 70/630-1113

Miskolcon egyetemhez közel búto-
rozott , gépesített  lakásba egyetemis-
ta fi ú albérlőtársakat keres.
Érd: 30/503-4464

EGYÉB
Vagyonőri munkát vállalok.
Tel.: 30/675-8726

Ruhajavítást rövid határidővel vál-
lalok! (cipzárcsere, aljazás, alakítás, 
stb.) Érd.: 20-536-1981

Egyedi bútorok, ágyak, puff ok ké-
szítését, ill. heverők, franciaágyak, 
fotelek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását, rövid határidővel, ol-
csón vállalok. Érd.: 06-20/39-63-561

Szép állapotban lévő, plüss, barna-
mintás, három részből álló, ágyaz-
ható, sarok ülőgarnitúra eladó.
Tel.: 20/954-5358

Világos négyrészes szekrénysor 
(25.000 Ft) és 270x190-es méretű sző-
nyeg (15.000 Ft) eladó.
Tel.: 30/593-3321

Pulóverek, farmer nadrágok, kabá-
tok, cipők eladók.
Érd.: Nagykálló, Csillag út 13.

Új állapotban lévő gázkonvektor el-
adó. Tel.: 42/264-243

Étkezőasztal négy darab székkel 

Varga Mihályné (Korányi F. út)
Szabó Pálné (Május 1. út)

Végső Mária Magdolna (Hársfa u.)
Sajben József (Porosladányi u.)

Perge Ferencné (Lehel út)
Bacsó Józsefné (Nagybalkányi út)

Vass Jánosné (Kossuth u.)
Soproni Károly (Lehel út)
Veres Att ila (Debreceni út)

Tapasztó György (Bátori út)
Kiss Sándorné (Jókai út)
Jánosi Márton (Ludastó)

Tulipán György (Kisvasút út)
Szőllősi Jánosné (Csokonai út)
Rácz Józsefné (Széchenyi út)

Horváth Mihályné (Széchenyi út)
Gura Andrásné (Bercsényi út)

Perje Pál (Bátori út)
Végső János (Hársfa u.)

Nádassy József (Budai N. A. út)
Pápai Pál (Móricz Zs. u.)
Vida Piroska (Bocskai út)

Horváth András (Deák F. út)
Sőrés Lászlóné (Debreceni út)
Kántor Miklós (Széchenyi út)
Varga Zsuzsanna (Ibolya u.)

Szűcs Bálintné (Szabadságharcos út)
Szabóné Jeszenszky Jolán (Ifj úság út)

Bartha Mihály (Ságvári út)
Tóth János (Bátori út)

Wischán Elekné (Mártírok u.)
Csák László (Fürst S. u.)

Lengyel Sándorné (Kossuth út)
Nagy Jánosné (Sport út)

Gécei Pál és Horváth Edit
Uri Ferenc és Kerezsi Ibolya
Tóth Norber és Varga Diána

Gombos András és Varga Katalin
Csonka Mihály és Kézi Tímea
Jaczina Csaba és Laskai Edit

Antal Illés és Erdélyhegyi Marianna
Nádasdi István és Teremi Katalin
Villás Mihály és László Amanda

Pap István és Babik Brigitt a
Kiss Mihály és Zsanda Edina

Elhunyt szerett eink:

“Minden halállal elvész va-
lami, ami értékes és helyett e-

síthetetlen.” (L.K.H.)

Házasságot kötött ek:

“Szeretni valakit az több mint egy erős 
érzés: az döntés, ítélet és ígéret. “(E.F.)

szép állapotban helyhiány miatt  el-
adó. Irányár: 12.000 Ft
Tel.: 20/286-0787

Kis képernyős Daewoo színes televí-
zió eladó. Tel.: 70/278-4264

Intarziás étkezőasztal székekkel, 
Quadriga gázkazán, újszerű, 3x3,5 
m-es szőnyeg, csillárok eladók.
Tel.: 70/409-7549

Otello és szagos Izabella borszőlő el-
adó, 150 Ft/kg áron.
Tel.: 30/387-6468

Nagykállóban és környékén diplo-
más gyógytornász egyéni és csopor-
tos gyógytorna-foglalkozásokat vál-
lal. Bővebb információ: 70/328-8533

Általános iskolai tanulókat felkészí-
tek a másnapi órákra, magyarból 
korrepetálok és előkészítek középis-
kolai felvételire.
Klániczáné Erdőhegyi Karolina
42/263-157 vagy 70-947-8747

Matematika, fi zika korrepetálást 
vállalok általános és középiskolás 
tanulók részére. Tel.: 30/99-80-546


