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Újra a táncé volt a fősze-
rep Nagykállóban! Hazai és 
külföldi néptáncegyütt esek 
részvételével rendezték meg 
a jubileumi, XXV. Kállai Ket-
tős Néptáncfesztivál esemé-
nyeit városunkban. A két-
évente szervezett  fesztivál 
találkozási és versenyzési le-

hetőséget biztosít a néptánc 
mozgalom élvonalába tar-
tozó együtt eseknek, mind e 
mellett  szakmai értékeléssel 
egybekötött  tapasztalatcse-
rére és tanácsadásra is lehe-
tőséget ad. Ezt egészítik ki 
olyan szórakoztató progra-
mok, mint az idén a szüreti 

mulatság, a Bürkös Zenekar 
és a Parno Graszt Együtt es 
koncertje, táncházak, tánc-
tanítás, kirakodó vásár. A 
programokon testvérvárosa-
ink delegációi is részt vett ek: 
elhozták táncaikat, és a szó-
rakoztató programok mel-
lett  tapasztalatcserére is volt 

lehetőség. A fesztiváldíjat a 
40 éves fennállását ünneplő 
Jászság Népi Együtt es nyer-
te el. A szakmai zsűri na-
gyon sikeresnek értékelte a 
színvonalas produkciókat, a 
résztvevőket pedig így bú-
csúztatt ák: Nagykálló két-
évente újra visszavár!

| KÖZÉLET |

Ünnepi műsorral emléke-
zett  Nagykálló az ’56-os for-
radalom és szabadságharc 

55 éves évfordulójára.
   

(2. oldal)

| MOZAIK |

A 2011 évi jubileumi Kál-
lai Kett ős Néptáncfesztivál 
a sok éves hagyománynak 
megfelelően a fesztiválnak 
nevet adó tánc bemutatásá-

val kezdődött .  

|KÖZÉLET|

Almát és jó egészséget! Akár 
ez is lehetne a nagykállói 
ovisok egyik köszöntése, 

hiszen óvónőik a napokban 
rendezték ... 

(3. oldal)

| VISSZATEKINTÉS |

Négy sikeresnek mondható 
NB I-ben eltöltött  év után, és 
egy Országos Amatőr Hepp-
kupa bronzéremmel meg-

kezdte újabb bajnoki szezon-
ját nagykálló férfi  kosárlabda 

csapata.

“Felülről fújt az őszi szél Nagykállóban”

XXI. évfolyam 10. szám
2011. október 27.

(4. oldal) (6. oldal)

MEGKÉRDEZTÜK:
Milyen volt a Nép-

táncfesztivál?

Szűcs Gábor
(Jászság Néptáncegyütt es 

művészeti vezetője):
Régóta járok a nagykállói fesztiválra,  
táncosként 1991 óta itt  vagyok. Min-
dig jól érezzük magunkat. Beszél-
hetünk a Szekszárdi, a Szolnoki és a 
Nagykállói fesztiválról: ez a hármas 
egység van ma Magyarországon. Jó 
emberek jönnek össze, és nagyon jó a 
hangulat .

Kovács Mária
(Borsi község polgármestere):

Községünk nagyon élő, nagyon inten-
zív és hasznos kapcsolatot ápol Nagy-
kállóval, így mindig szívesen jövök, ha 
programok vannak. A Néptáncfesztivál 
kedves nekem, mert mindig elbűvöl a 
tehetség a versenyzők, és a profi zmus a 
szervezők részéről. 
Gratulálok a város vezetésének és lakó-
inak!

Zakar Dóra
(táncos):

Óvodás korom óta táncolok, és nem is 
akarom abbahagyni. A fesztivál azért 
jó, mert láthatunk igazi jó produkció-
kat. Nagyon tetszett  a szüret, ahogy a 
lányok a szőlő taposták, és szinte min-
den programon részt vett em. A Jászság 
együtt es tetszett  a legjobban, örülök, 
hogy ők nyerték a fesztivál díját.

A Jászság Népi Együtt es előadása



„Egy nép kiáltott . Aztán csend lett .” 
– mondta, az akkor már emigráns 
Márai Sándor: Mennyből az angyal 
című versében. Vannak beszédes 
csendek. 1956. október 23-a után 33 év 
fojtogató csend következett , mígnem 
ugyanezen a napon a magyar embe-
rek a harmadik Magyar Köztársaság 
kikiáltásával megtörték ezt a csendet. 
Ha most csendet kívánunk, az minde-
nekelőtt  a főhajtás csendje kell, hogy 
legyen. Főhajtás az 56-os forradalom 
több mint kétezer halott ja és a több 
mint, 200.000 menekültje előtt . Főhaj-
tás a 367 halálos ítélett el elítélt előtt .
Magyarország eddigi történetének 
összes forradalmát és szabadsághar-
cát nemesek, főurak vagy politiku-
sok robbantott ák ki és irányított ák, 
azonban vezetőiben mindig készség 
mutatkozott  arra, hogy az ellenség-
gel megegyezzenek. Mindebből azt a 
következtetést vonták le más népek, 
hogy mi magyarok készek vagyunk 
bárkivel elvtelenül megegyezni, csak-
hogy életben maradjunk. Ennek a tév-
hitnek a megcáfolása volt az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc. 
A pesti diákok, Miskolc, Debrecen, 
Mosonmagyaróvár, de az egész vi-
déki Magyarország lakossága nem 
azon kezdett  el töprengeni, hogyan 
egyezzenek meg a Szovjetunióval 
és magyarországi kiszolgálóikkal. 
Programjuk egyszerű volt: Szabadság 
vagy Halál! Nincs megalkuvás, nincs 
árulás, nincs tárgyalás az ellenség-
gel! Mindent egy lapra tett ek fel: Ma-
gyarország minden bevethető erejét 
mozgósítani akarták, az addig felgyü-
lemlett  indulatok felszabadultak és 
puszta kézzel, Molotov-koktéllal, pus-
katussal estek neki a szovjet tankok-
nak és az ÁVH-s verőlegényeknek. 
Nem azon gondolkodtak, hogyan 
lehetne az erőforrásokat megőrizni 
a jövő számára. Mit értek volna az 
erők megőrzésével, ha továbbra is a 
megszállás, a szolgaság a sorsuk, mint 
korábban mindig? Inkább meghaltak 
harc közben, mindent elveszítve! Így 
Ők, legalább Ők tiszta lelkiismerett el 
állhatnak elő, és nézhetnek a jelen és 
a jövő magyar társadalmának a sze-
mébe, mondván büszkén és joggal: 
„Igaz, hogy elbuktunk, de megalku-
vás és árulás nélkül, életünket, min-
denünket feláldozva harcoltunk saját 
hazánk függetlenségéért, és egy em-
berségesebb, élhetőbb életért!”
Október 23-án emlékezzünk a már-
tírokra, Nagy Imrére és társaira, 
mindazokra, akik egy jobb életért, a 
demokratikus politikai berendezke-
désért, a szabadságért és a független-
ségért, tulajdonképpen értünk, a mi 
jövőnkért is küzdött ek.

Juhász Zoltán
polgármester
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Megjelenik a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. gondozásában

A lelki egészség 
világnapján

Tisztelt Olvasó! 

A 2011/2012-es tanév újoncai

Fotó: Pacsuta Éva

Október 10-e a mentálhigiéné 
világnapja. Ebből az apropóból 
várta délutáni programjaira az 
érdeklődőket a Sántha Kálmán 
Mentális Egészségközpont és 
Szakkórház.

19 éve már, hogy a Lelki Egész-
ség Világszövetsége életre hívta a 
mentálhigiénés, azaz a lelki egész-
ség világnapját. A kezdeményezés 
célja a fi gyelemfelkeltés valamint 
a pszichiátriai problémákhoz 
és a pszichiátriai problémákkal 
élőkhöz kapcsolódó előítéletek 
elleni harc, a lelki egészség kö-
zéppontba állítása. „Az Európai 
Unióban minden 9. percben vala-
ki önkezűleg vet véget életének. 
Többek között  ezért tolmácsolja a 
lelki egészség világnapja az ösz-
szefogás üzenetét, hiszen az or-
vostudomány egyedül nem tudja 
megoldani a mentális, lelki prob-
lémákat.” – mondta köszöntőjében 
Dr. Móré E. Csaba a Megyei Men-
tálhigiénés Közalapítvány elnöke. 
Ezek a gondolatok indokolják az 
Animus Anima díj megszületését 
is, amit immár második alkalom-
mal osztott ak ki. Az elismerést 
közélet, civil és média kategóriá-
ban adják át azoknak a személyek-
nek illetve szervezeteknek, akik 
az elmúlt egy évben kiemelkedő 
tevékenységükkel segített ék a lel-
ki, mentális egészség megóvását, 
védelmét. Az idei évben a Pszi-
chotikus Betegségben Szenvedők 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Érdekvédelmi Egyesületének, 
Százvai László kisvárdai reformá-
tus lelkésznek és a Retro Rádiónak 
a  munkáját ismerték el a díjjal.  A 
díjátadó mellett  a „tudomány szi-
getén” szakmai programokkal, 
előadásokkal várták az érdeklődő-
ket, a „kreativitás szigetén” a fi ata-
lok számára kínálták az alternatív 
feltöltődés lehetőségét.

Ünnepi műsorral emlékezett  
Nagykálló az ’56-os forradalom 
és szabadságharc 55 éves évfor-
dulójára.

„1956. október 23-a a szabadság 
és forradalom napja volt. Ponto-
san 55 évvel ezelőtt  a budapesti 
ifj ak, egyetemisták, munkások, 
tanárok, orvosok azért vonul-
tak utcára, hogy egyértelműen 
kinyilvánítsák azon akaratukat, 
hogy elég volt a zsarnokságból 
és egy új, szebb világot kívánnak 
építeni. Erre a napra emlékszünk 
ma.” - kezdte ünnepi beszédét 
Dr. Budai Gyula országgyűlési 
képviselő, elszámoltatási kor-
mánybiztos a nagykállói meg-
emlékezésen, majd folytatt a: 

„Ma ünnepeljük azokat az egy-
szerű embereket, akik október 
23-án utcára vonultak és egyér-
telműen a hatalom tudomására 
jutt att ák, hogy elég volt. Ünne-
peljük azokat a szabadsághar-
cosokat, azokat a pesti srácokat, 
akik fegyverrel a kezükben pró-
báltak szembeszállni a diktatú-
rával és a túlerőben lévő szovjet 
csapatokkal... És ünnepeljük 
azokat az embereket, akiket a 
forradalom leverését követően 
novemberben, a hatalom akkori 
kiszolgálói halálra ítéltek, kivé-
geztek, eltiportak, és azokat a 
százezreket, akik a forradalom 
leverését követően kénytelenek 
voltak külföldre emigrálni, és ők 
a mai napon ugyanilyen méltóan 

ünneplik ezt a napot, mint ahogy 
mi, itt  Nagykállóban.”
Az ünnepi gondolatok után a 
Kiss Ágnes karnagy és Vaszkó 
Bence színművész által összeál-
lított  Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország című műsort te-
kinthett ék meg a megemlékezők, 
amelyben a korányis drámások 
versekkel, zenés darabokkal és 
prózával emlékeztek mindazok-
ra, akik 55 évvel ezelőtt  életüket 
adták hazánkért. Az ünnepség 
zárásaként pedig a város önkor-
mányzata, közintézményei, civil 
szervezetei és a politikai pártok 
képviselői helyezték el a megem-
lékezés virágait, így adózva 1956. 
október 23-a mártírjai előtt .

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország

Márai Sándor: Mennyből az angyal
(részlet)

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt  meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott . Aztán csend lett . 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett  itt  csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...Az emlékmű megkoszorúzása A mentálhigiéné világnapján

A Retro Rádió is dajít kapott 



KÖZÉLET 3.

Pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pá-
lyázata 2011/12. évi fordulójára szociálisan hátrányos helyzetű 
tanulók részére 

Nagykálló Város Önkormányzata idén is kifejezte csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázathoz.
A pályázatot a felsőoktatási intézmények jelenlegi(„A” típusú pá-
lyázat), valamint 2012/2013 évben leendő hallgatói(„B” típusú pá-
lyázat) számára írták ki.
A pályázatot a települési önkormányzat Ügyfélszolgálatánál lehet 
benyújtani egy példányban, írásban, a megadott  formanyomtat-
ványon, melyhez jövedelemigazolásokat, és iskolalátogatási iga-
zolást is csatolni kell.
Pályázhatnak azok a Nagykálló Város területén állandó lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támo-
gatott  teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szak-
képzésben folytatják, vagy kívánják folytatni tanulmányaikat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. november 14.
Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, 
a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.
Részletes információk, pályázati kiírás, és adatlapok a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál állnak rendelkezésre.

A „Nagykálló ellipszis építése, a 
Budai Nagy Antal és a Széchenyi 
utak fejlesztés” című 187.525.095 
Ft. Európai Uniós támogatással 
megvalósuló pályázat keretében 
civil fórumot tartott unk, ahol az 

érdeklődőknek Véghseő Sán-
dor projektmenedzser az elmúlt 
években megvalósult – és köz-
lekedésbiztonsági szempontból 
fontosnak ítélt - út-, járda és ke-
rékpárút fejlesztésekről, vala-
mint a jelenleg folyamatban lévő 
és tervezett  hasonló jellegű fej-
lesztési tervekről adott  tájékozta-
tást.  Ezt követően Nagy Viktor, 
őrsparancsnok számolt be a fej-
lesztések hatására változott  köz-
lekedési baleseti statisztikákról. 

Útfejlesztések hatása a közlekedésbiztonságra

Nagy Viktor és Véghseő Sándor 

A környezett udatos magatar-
tásra nevelés. Elsődlegesen 
ez a célja annak a projektnek, 
amelynek jelenlegi állapotáról 
Dr. Török László jegyző tájé-
koztatt a a sajtó képviselőit.

Az országban a Nagykállói Kö-
zépiskola Korányi Frigyes Gim-
náziuma lett  az ötödik olyan ok-
tatási intézmény, amely Európai 
Uniós forrás felhasználásával 
teljes mértékben környezetbarát 
technológiát használ. A korsze-
rűsítéskor megújuló energiát – a 
föld hőjét – hasznosító ún. hibrid 
fűtési rendszert alakított ak ki, 
az épület (lapos)tetős szerkeze-
tét zöldtető váltott a fel, a tanter-
mekbe energiatakarékos vilá-
gítótestek kerültek, kiépített ek 
egy esővíz begyűjtő-hasznosító 
rendszert, a mosdókban a csap-
telepeket víztakarékos telepekre 
cserélték. A hulladék kibocsátást 
csökkentő és a szelektív hulla-
dékgyűjtést megvalósító megol-
dások mellett  a környezett udatos 
közlekedés ösztönzése is megva-
lósult.
Dr. Török László jegyző elmond-
ta: „Az igazi működési év az idei 
év lesz, ezután fogjuk tudni pon-
tosan mérni, hogy mennyivel ke-
vesebb a különböző energiahor-
dozókból a fogyasztásunk. Azt 

reméljük, hogy 10-20 százalékos 
megtakarítást el tudunk érni. A 
kiadások csökkentése mellett  a 
projektnek az is célja, hogy a di-
ákok mindennapjait érintő olyan 
környezett udatos változásokat 
próbáljunk meg eszközölni, ame-
lyek – bízunk benne – az ő felnőtt  
életükre is kihatással lesznek.”
A célok eléréséhez számtalan 
eszközt használtak: rádiós nyere-
ményjátékot, nyílt napot és zöld 
szervezetek találkozóját, szem-
léletformáló előadásokat, illetve 
szakmai napokat szerveztek, és 
önálló internetes honlapot hoz-
tak létre (www.zoldnagykallo.
hu). „Olyan kommunikációs te-
vékenységet kívántunk megva-
lósítani, mely a lakosság lehető 
legszélesebb rétegei számára 

szolgálnak mintául a környezet-
tudatos életmódot, és fogyasztást 
illetően. A projekt célcsoportja 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Hajdú- 
Bihar megyék lakossága voltak.” 
– tájékoztatott  a város jegyzője az 
országban egyedülálló 60 millió 
fölött i eléréssel megvalósult pro-
jektről.

A minta projekt megvalósításá-
ra a nagykállói önkormányzat 
Európai Uniós forrásból (KEOP 
6.2.0/B kódszámú pályázat) 
199.107.468 forintot nyert, ami a 
teljes beruházás 95 százalékát je-
lenti, így öt százalékot, közel 10 
millió forintot, önerőből biztosí-
tott ak.

Másfél évnyi utazás vár Pulay 
Sándorra és vakmerő barátaira 
a világ körül. A motorral és egy 
saját építésű Velorexszel induló 
kalandorok célja a Föld megke-
rülése.

Pulay Sándor harminc éve moto-
rozik és körülbelül tíz éve túrá-
zik, aktívan: már átszelte Euró-
pát, Dél-Amerikát és Dél-Afrikát 
is, így kalandként éli meg leg-
újabb vállalkozásukat. Szerin-
te nem ígérkezik veszélyesnek, 
mivel úgy gondolja, a világban 
élő emberek kedvesek és segítő-
készek. Utazásuk során - többek 
között  -, a szalézi szerzetesrend 
nyújt segítséget: orvosi ellátást és 
szálást biztosítanak nekik. Visz-
szatérésük Európába körülbelül 
másfél évet vesz majd igénybe.

Három keréken
a világ körül

Mintául szolgálnak másoknak

A készülődés pillanatai

Múlt héten töltött e kilencve-
nedik születésnapját Tóth Já-
nosné: a miniszterelnök alá-
írásával ellátott  emléklapot 
családi ott honukban, Juhász 
Zoltán, Nagykálló polgármeste-
re adta át.

A család ünnepi vacsorával ké-
szült a jeles napra: a 2011. évi 
kormányrendelet értelmében 
minden 90. életévét betöltő ma-

gyar állampolgár, szépkorú, akik 
egy, a miniszterelnök aláírásával 
ellátott  emléklapot kapnak aján-
dékba az államtól. Tóth Jánosné 
hosszú és szép életet tudhat ed-
dig maga mögött : négy gyerek, 
nyolc unoka, tizenegy déduno-
ka. Nem hagyták magára, so-
kat látogatják: szavaival élve „a 
kicsik nagyon aranyosak”. Kora 
ellenére jó egészségnek örvend 
és nagyon örült a köszöntésnek.

Családi körben ünneplő szépkorú

Dr. Török László

Juhász Zoltán köszönti Tóth Jánosnét

Almát és jó egészséget! Akár ez is lehetne a nagykállói ovisok egyik kö-
szöntése, hiszen óvónőik a napokban rendezték meg számukra az első 
hivatalos almanapot. A természet védelmére és szeretetére neveléssel fog-
lakozó munkaközösség tagjai elhatározták, hogy felhívják a gyermekek 
szüleinek fi gyelmét megyénk egyik legismertebb termékére, az almára, 
és annak az egészségre gyakorolt jótékony hatására. A jó hangulatú prog-
ramon egymást kínálgatt ák gyermekek, a felnőtt ek pedig süteményeket 
készített ek, és összeállított ak egy receptkönyvet az almás fi nomságokból.

Az ovisok élvezték a süteménykóstolást
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A Szinvavölgyi Táncműhely előadása

A 2011 évi jubileumi Kállai Ket-
tős Néptáncfesztivál a sok éves 
hagyománynak megfelelően 
a fesztiválnak nevet adó tánc 
bemutatásával kezdődött . Idén 
ez a bemutató különösen szép 
és gondolatébresztő volt. Négy 
generáció, három különböző 
koreográfi át táncolt egyszerre a 
színpadon. A nagyszerű össze-
állítás a Kállai Kett ős Néptánc-
együtt es vezetőinek, Marinka-
Nagy Katalin és Marinka Tibor 
munkája volt. Többszörösen 
örülhett ünk a kitűnő produkci-
ónak. Egyrészt láthatt uk, hogy 
a kállói néptáncegyütt esek a 
gyermektől a felnőtt ig ismét a 
régi erővel, magas színvonalon 
táncolnak. Másrészt megta-
pasztalhatt uk azt a hagyomány-
tiszteletet és szeretetet, ahogy a 
nagykállóiak őrzik és ápolják 
táncukat. Azt gondolom, hogy 
ez Magyarországon, de talán 
egész Európában egyedülálló, 
hiszen itt  a közös hagyomány, 
a tánc lett  a város egyik jellem-

zője, összetartó és közösség 
teremtő ereje. A büszkeség és 
táncszeretet áradt a színpadról, 
de érezhető volt a nézőtéren is.
A fesztivál – ahogy már meg-
szokott  – nagyon magas szín-

vonalú volt. Az együtt esek 
azonban nem csupán kitűnő 
tánctudásukkal jeleskedtek, ha-
nem mindezt nagyon jól szer-
kesztett  műsorokban, kitűnő 
koreográfi ákban mutatt ák be. 

Ez azért is fi gyelemre méltó, 
mert az elért nagyszerű ered-
mények ellenére a magyar nép-
táncművészet a mai napig nem 
tudta elérni, hogy rendszeres, 
felsőfokú néptánc koreográfus-
képzés induljon a Magyar Tánc-
művészeti Főiskolán. A több év-
tizeddel ezelőtt  kezdődött , ma 
már sok helyszínen zajló nép-
tánc előadóművész oktatás, az 
egy évtizede elindított  néptánc 
pedagógus képzés eredményei 
elvitathatatlanok. Meggyőző-
désem azonban, hogy az egye-
dülálló magyar néptánc kincs 
magas színvonalon történő 
színpadra állításához elenged-
hetetlen lenne a rendszeres 
néptánc koreográfus képzés be-

indítása is.
A 25. Kállai Kett ős Néptánc-
fesztivál fesztiváldíjasa sodró 
lendületű és mégis katartikus 
műsorral az idén jubiláló Jász-
ság Népi Együtt es lett . A Szin-
vavölgyi Táncműhely régen lá-
tott  frissességgel, szellemes, de 
visszafogott  keretjátékkal szí-
nesített  programmal jelentke-
zett  és érdemelte ki a második 
díjat. Az idei fesztivál meglepe-
tés együtt ese a budapesti Kin-
cső Táncegyütt es volt. A fi atal 
csoport harmadik díjat vihetett  
haza, míg Galáth Péter alkotói 
díjat kapott  nagyszerűen kom-
ponált, drámai hatású munká-
jáért. 

A fesztiválon évtizedek óta 
részt vesz Nagyidáról az Ilosvai 
Selymes Péter Néptáncegyüt-
tes. A felvidéki néptánc elmé-
lyült ismerete és végtelen szere-
tete most is műsoruk fő erénye 
volt, amiért negyedik díjat kap-
tak. Ugyancsak a Felvidékről, a 
magyar nyelvhatár pereméről, 
Nemeskosútról érkezett  a fi atal 
Berkenye Táncegyütt es, aki a 
felvidéki tánchagyomány ápo-
lásáért és bemutatásáért a Mar-
tin György Néptáncszövetség 
különdíját kapta.
Magas színvonalú műsorukért 
különdíjat kapott  a Nógrád, a 
Tabán és a Figurás Táncegyüt-

tes, míg Györgyfalvai Katalin: 
Káin és Ábel c. művének elő-
adásáért a Szabolcs Táncegyüt-
tes érdemelt elismerést.
Zenei díjban részesült Hrúz Dé-
nes és Hrúz Szabolcs és a Jász-
ság Népi Együtt es több kiváló 

zenészt és zenekart felvonultató 
kísérő zenekara (vezetőprímás: 
Pál István Szalonna). Falusi 
László zeneszerzői munkájáért 
kapta meg a zsűri zenei külön 
díját.
A díjak felsorolása itt  véget ér, 
de a zsűri jó szívvel jutalma-
zott  volna más együtt eseket és 
táncokat is. Egy fesztiválnak 
persze akkor van tétje, ha csak 
a legjobbak részesülnek elis-
merésben. De talán senki sem 
távozott  rossz érzéssel az idei 
Kállai Kett ős Néptáncfesztivál-
ról, hiszen a legfontosabban, a 
magyar néptánc kincs elsajátí-
tásának, az új alkotás létreho-

zásának nagyszerű élményében 
minden együtt es és táncos ré-
szesült.

Dr. Diószegi László
a zsüri elnöke

XXV. Kállai Kett ős Néptáncfesztivál

A Jászság  Népi Együtt es előadása

A XXV. Kállai Kett ős Néptáncfesztivál kiemelt támogatói:

A Kincső Néptácegyütt es előadása

A Figurás Táncegyütt es előadása

A Kállai Kett ős Néptáncegyütt es előadása

SZABOLCS TAKARÉK; KÁLLFÓ NONPROFIT KFT.; SZABÓ TIBOR; SZIROND PANZIÓ; HORVÁTH KERTÉSZETI ÁRUDA; TESZOVÁL KFT. DOLGOZÓI; 
VISLÓCZKI ZOLTÁN ÉS CSAPATA; ALMÁSI KATALIN BIRI POLGÁRMESTERE; KÁLLAY RUDOLF SZAKISKOLA DIÁKJAI ÉS PEDAGÓGUSAI; NAGYKÁL-
LÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGUSAI ÉS DIÁKJAI, A NAGYKÁLLÓI POLGÁRŐRSÉG ÉS MÉG SOKAN MÁSOK

A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft.
nevében hálás köszönet a fesztivál

támogatóinak, segítőinek.
Borsiné Sveda Anita



Több mint húsz népviselet várta 
az érdeklődőket a Korányi Em-
lékházba, közülük is az egyik 
legismertebb és legszíngazda-
gabb hagyományos viselete a 
magyarságnak, a Kalotaszegi 
népviselet. A magángyűjtemény 
tulajdonosa Sipos Eszter a Nyír-
ség táncegyütt es táncosa, a Korá-
nyi Frigyes Gimnázium egykori 
drámatagozatos diákja.

A viseletek mindegyikéhez gyö-
nyörű emlékek fűződnek. A 
nagy-Magyarország szinte ösz-
szes vidékéről van egy-egy da-
rab: a gönci, rimóci, rábaközi 
mellett  a Nyírségből, Szatmár-
ból, Erdélyből, Szlovákiából, a 
Felvidékről egyaránt.”
A viseletek bemutatásához Esz-
ter egykori iskolájából álltak 
szobrot a fi atalok, és látható volt 
egy fotókiállítás Eszter testvére, 
Sipos Boglárka munkáiból. 
Forrás: Nagykállói Televízió

Kalotaszegi népviselet
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drámatagozatos diákja. szobrot a fi atalok, és látható volt 
egy fotókiállítás Eszter testvére, 
Sipos Boglárka munkáiból. 
Forrás: Nagykállói Televízió

Nagykálló életében nincs olyan 
rendezvény, amelyen ne venné-
nek részt testvérvárosainak kép-
viselői. Az együtt működés olyan 
formája ez, ami lehetőséget ad 
a tapasztalatszerzésre, a közös 
programokra, a beszélgetésekre, 
és a megismételhetetlen élmé-
nyekre. 
Így történt ez a XXV. Kállai Kett ős 
Néptáncfesztiválon is, amelyre 
Tasnádról, Técsőről és Metz ingen-
ből érkeztek vendégek. A delegá-
ciók tagjai nemcsak nézői voltak a 
fesztivál színvonalas programja-
inak, hanem Tasnád táncosai fer-
geteges hangulatot teremtett ek a 
Fesztiválfaluban felállított  színpa-
don bemutatott  látványos előadá-
sukkal. Megtekintett ék a kirako-
dóvásárt, részt vett ek a kézműves 
foglalkozásokon, ahol jól látszott , 
ki az, aki már több alkalommal is 
járt a fesztiválon. Nagyon szép-
nek és különlegesnek ítélték meg 
a viseleti kiállítást. Szombaton 
délután pedig a testvérvárosi 

delegációk tagjai Harangodon 
megismerhett ék a hagyományos 
disznóölés menetét, és persze kós-
tolót is kaptak az „eredményből”. 
A sűrű eső sem tudta a kedvet el-
rontani, a csűrbe „visszavonult” 
több mint száz fős társaság jó han-
gulatban, kötetlen beszélgetés ke-
retében ismerkedett  meg nemcsak 
Nagykálló, hanem egymás napi 
feladataival, helyzetével is. Juhász 
Zoltán, városunk polgármestere 
köszöntőjében kiemelte, hogy bár 
napjainkban Nagykálló önkor-
mányzata sincs könnyű helyzet-
ben, azért mindig szívesen fogad 
vendégeket a testvérvárosokból, 
mert ezek a kapcsolatok fontosak 
nemcsak kulturális értékek meg-
őrzésében, védelmében, hanem 

a gazdasági együtt működésben 
is. Külön megköszönte Trefán 
Jánosné alpolgármester asszony 
folyamatos tevékenységét, mely-
nek köszönhetően a testvérváro-
si kapcsolatok élőek, aktívak és 
hasznosak. 
A Técsőről érkezett  delegáció ve-
zetője külön köszönetet mondott  
a helyi nyugdíjas egyesületnek a 
kedves vendéglátásért, a színvo-
nalas programokért. A fesztivál 
záró rendezvényére megérkezett  
Borsi testvérváros polgármester 
asszonya is.
A testvérvárosi delegációk va-
lamennyien úgy búcsúztak az 
alpolgármester asszonytól, hogy 
szívesen várják Nagykálló küldöt-
teit is a saját rendezvényeikre. 

A Fesztivál kísérő rendezvényei között  szerepelt városunk egyik 
állandó múzeumi kiállításának, a Tanodának a megtekintése. A 
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat alsó tago-
zatos épületének (volt Szilágyi Iskola) udvarában levő egykori latin 
Gimnázium épületében kialakított  kiállítás Nagykálló iskolatörté-
neti emlékeit őrzi és mutatja be.

Testvérvárosi delegációk a Néptáncfesztiválon

A Fesztivál utolsó napja is tarto-
gatott  újdonságot: délelőtt  a szü-
ret népszokását elevenített ék fel 
a résztvevők.
 „A Téka táborban is van egy 
olyan nap, amikor felelevenítünk 
egy népszokást. Emiatt  gondol-
tuk úgy, hogy ezt a hagyományt 
a Kállai Kett ős Néptáncfesztivá-
lon is meghonosítjuk. A fesztivá-
lok alkalmával eddig a menett án-
cé volt a főszerep a rendezvény 
zárónapján, azonban ez többször 
meghiúsult a rossz időjárás mi-

att , így arra gondol-
tunk, 

hogy keresünk egy olyan prog-
ramot, amit rossz idő esetén zárt 
helyen is meg tudunk tartani, és 
tudunk valami pluszt nyújtani az 
érdeklődőknek. Ősz lévén ez az 
időszak a szüret ideje, így mi is 
ezt választott uk” – beszélt a ren-
dezők szándékáról Borsiné Sve-
da Anita fesztiváligazgató.
A szeptember végétől novem-
berig tartó időszak legfontosabb 
gazdasági és egyben társadalmi 
eseménye a szüret. A paraszt-
gazdaságokban a szőlőkben vég-
zett  más társadalmi munkákkal 
szemben ez társas cselekmény 

volt, ezért is kapcsoló-
d o t t 

hozzá a nap végén az ünnep-
lés, táncos mulatság. Még ma is 
olyan eseménynek számít, ame-
lyen rokonok, barátok, család-
tagok összejönnek, és a közös 
munka mellett  szórakoznak.
Az egész szüretet egy bandagaz-
da, Gyönyörű Zsiga vezényelte 
le. A résztvevők hordóban tapos-
ták a szőlőt, préselték, mustot 
kóstolgatt ak, volt szüreti lutri, 
kádártáncosok mutatt ák be tán-
caikat. A sikerben nagy szerepe 
volt a Kállai Kett ős Néptánc-
együtt esnek, annak ifj úsági va-
lamint gyermek csoportjainak, és 
természetesen a csoport vezetői-
nek, Marinka Tibor és Marinka-
Nagy Katalin néptánc pedagó-
gusoknak.
„A mai délelőtt el szerett ünk vol-
na olyan hangulatot varázsolni, 
mint ami 100 évvel ezelőtt  meg-
szokott  volt egy ilyen alkalmon.” 
– zárta szavait a fesztiváligazga-

tó asszony.

Mulatságból szüreteltek…

Kezdődik a szüret

Viselet kiállítás

Tasnád testvérváros delegációja A gálán részt vett  Kovács Mária (jobbra) Borsi polgármestere

att , így arra gondol-
tunk, 

volt, ezért is kapcsoló-
d o t t 

tó asszony.

Mustpréselés

A Kállai Kett ős Néptáncfeszti-
vál ideje alatt  a Korányi Emlék-
házban egy testvérpár különle-
ges kiállítását láthatt uk. Sipos 
Eszter nagykállói viseletgyűjtő, 
magángyűjteményéből állított  

ki egy csokorra valót, testvére 
Sipos Boglárka pedig fotóki-
állításával várta a nagyközön-
séget. A gimnázium diákjai 
élő szobrokként mutatt ák be a 
szebbnél szebb ruhákat.
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A Banki és Végrehajtá-
si Károsultak

F o g ya s z t ó v é d e l m i 
Egyesület

K Ö Z L E M É N Y E
Bajba jutott  adósok ré-

szére
A Banki és Végrehajtási Ká-
rosultak Fogyasztóvédelmi 
Egyesülete díjmentesen biz-
tosít tanácsadói, mediációs 
lehetőséget a fi zetési nehé-
zségekkel küszködő lakosság 
részére telefonon és interne-
ten.
- 36 70 253 2910
- valsagkezeles2008@gmail.com
- www.bankikarosultak.hu

Jelentkezzen a fenti
elérhetőségeken!

Felnőtt eknek: 
Szakirodalom:
A rejtőzködő elme / Ádám Gy.
Erdők, rétek, nádasok / Herman O.
Magyarország földrajza / Cholnoky J.
Barangolások Kárpátalján / Pivárcsi I.
Felvidéki várak históriája / Csorba 
Cs.
Senkiföldjén : in memoriam Pilinszky 
János
Ostromgyűrűben : in memoriam 
Orbán Ott ó
Tudnom kell, mert magyar vagyok / 
Mátyás Sz..
A kassai Szent Erzsébet-dóm / 
Jankovics M., Méry G.
Helyünk és sorsunk a Duna-Me-
dencében / Romsics I.
Elfeledett  magyar mesterségek és 
népélet / Selmeczi Kovács A.
A székelyek rövid története a 
megtelepedéstől 1918-ig / Egyed Á.
Szimultán utazás ; A kísérletező 
ember ; A mítosz emlőin : írások a 
világirodalomról / Németh L.
Szépirodalom:
Európa elrablása / Márai S.
Zsidó mezőkön / Somlyó Z.
Csikágó : gangregény / Békés P.
Egybegyűjtött  művek / Weöres S.
Szabad-ötletek jegyzéke / József A.
A keresztanya : Szomor Veron törté-
netei / Kiss J. Á.
150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére / 
Bereményi G.
Kaláka – Kányádi : kicsiknek és 
nagyoknak / Kányádi S.
Az elérhetetlen jelentés : irodalmi 
esszék 1-2. / Beney Zs.
,, az égre írj, ha minden összetört!” : 

Radnóti Miklós és kortársai
Elbeszéltem : összegyűjtött  novellák 
és kisregények 1-2. / Jókai A.
Légy már legenda : Dsida Jenő összes 
verse és műfordítása / Dsida J.
Moziba megy a Hold ; Tenger és 
diólevél : összegyűjtött  esszék, 
naplók, beszédek 1961-1994. 1-2. / 
Csoóri S.

Gyerekeknek: 
Szakirodalom:
Különös lények
Zenetörténet gyerekeknek
Zenei lexikon gyerekeknek
Bibliai lexikon gyerekeknek
Szépirodalom:
Apám kakasa / Lackfi  J.
A mindentvarró tű / Szász I.
Szekrénymesék / Mosonyi A.
Királylány születik / Boldizsár I.
A kékpött yös elefánt / Richly Zs.
Cipelő cicák a városban / Berg J.
Égforgató csodagyűrű / Mirtse Zs.
Lám, egymást érik a csodák / Szilágyi 
D.
Fénnyel, fütt yel : gyermekversek / 
Kiss B.
A sötétben látó tündér : mesebeszéd 
/ Bagossy L.
Sárkány a lépcsőházban : Jancsi 
meséi / Nádori L.
Mesebirodalom : hatvan év legszebb 
magyar meséi
Legszebb karácsonyi ajándék a nátha 
: [mai erdélyi mesék]
Samunadrág : komolyabb dolgok 
hat és háromnegyed éveseknek / 
Kukorelly E.

A Ratkó József Városi Könyvtár „MÁRAI-PROGRAM” kere-
tében választott  könyveinek ajánlója

A Ratkó József Városi Könyvtár „MÁRAI-PROGRAM” kere-

Könyvjelző

A MÁRAI-PROGRAM alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon meg-
jelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasók-
hoz. A Nemzeti Kulturális Alap és a Márai Ideiglenes Kollégiuma, a könyvtárak 
számára lehetőséget kínált arra, hogy az általuk összeállított  listájáról könyveket 
rendelhessenek meg, melyeket ezúton ajánlunk Önöknek olvasásra!

A Nagykállói KE elkövetkezendő
hazai mérkőzései 2011-ben

November 5.(szombat) 16.00 NKE - Békéscsaba
November 21.(hétfő) 18.30 NKE - DEAC

December 9.(péntek) 18.00 NKE - Miskolc Földes
Várjuk kedves szurkolóinkat a Nagykállói Városi Sportcsarnokba!

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység legpatinásabb 
tagozata a magyar-német két tanítási nyelvű tagozat, ahol felsőfokú 
nemzetközi nyelvvizsgát tesznek diákjaink. 
Felvételi követelményei: 4,0 felett i általános iskolai tanulmányi ered-
mény (7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül). 
A tagozatra jelentkezésnek nem feltétele a német nyelv előzetes tanu-
lása.
Nyílt nap: 2011. november 17. (csütörtök) 9.00 óra

Az angol-informatika előkészítő évfolyamon tanulóink magas óraszám-
ban tanulják a nyelvet és multimédiás számítógépeken az informatikát.
Felvételi követelményei: 3,5 felett i általános iskolai tanulmányi ered-
mény (7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak nélkül).
Nyílt nap: 2011. november 17. (csütörtök) 9.00 óra

Drámatagozatunk több mint 10 éves múltra tekint vissza. Növen-
dékeink rendszeres szereplői a fesztiváloknak, találkozóknak, képvise-
lik városunkat a külföldi testvérvárosok rendezvényein. 
Nyílt nap: 2011. november 16. (szerda) 9.00 óra

Általános gimnáziumi osztály 
Felvételi követelményei:
A felvétel a tanulmányi eredmény alapján felállított  rangsor alapján 
történik.  Minimális követelmény a 3,5 általános iskolai tanulmányi 
eredmény, amely 7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga a készségtárgyak 
nélkül. 
Nyílt nap: 2011. november 16. (szerda) 9.00 óra

Humán-reál gimnáziumi osztály
Felvételi módja és követelményei: Felvételi követelmény a 3,5 általános 
iskolai tanulmányi eredmény, amely 7. év végi és 8. félévi jegyek átlaga 
a készségtárgyak nélkül. 
Nyílt nap: 2011. november 16. (szerda) 9.00 óra

Hat évfolyamos gimnáziumi osztályunkban 9. évfolyamtól csoportbon-
tásban, magasabb óraszámban tanulhatnak reál vagy humán tárgyakat, 
a nyelvi képzés szintén emelt óraszámban zajlik. 
Felvételi követelményei: A felvétel a tanulmányi eredmény alapján 
felállított  rangsor alapján történik.  Minimális követelmény a 3,5 álta-
lános iskolai tanulmányi eredmény, amely 5. év végi és 6. félévi jegyek 
átlagának kétszerese készségtárgyak nélkül. 
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2011. november 11. (péntek) 17.00 óra

Bennünket képviselnek

A Naplemente Nyugdíjas Kör 
meghívást kapott  Técsőre, a 
XXII. Aranyősz Kórustalálko-
zóra. 

A Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség Felső-Tisza-vi-
déki Szervezet és a KMKSZ 
Técsői Tiszavirág Nyugdíjas 
Egylete szervezésében rende-
zik meg Técsőn az Aranyősz 
kórustalálkozót. A térség egyik 
legrangosabb eseményévé vált 
találkozót immár több mint 20 
éve rendezik meg a Kárpátalja 
magyarlakta vidékeiről és az 
anyaországból érkező fellépő 
csoprotknak. A Kállai Kett ős 
Néptáncfesztiválon résztve-
vő Bányász Erzsébet, a Técsői 
Nyugdíjas Egylet elnöke sze-
mélyesen hívta meg Nagykálló 
Naplemente Nótakörét – tud-
tuk meg Trefán Jánosné alpol-
gármester asszonytól.



Katonáné Csókay Erzsébet fog-
orvosként vehett e át diplomáját a 
Semmelweis Fogrvostudományi 
Egyetemen pontosan ötven év-
vel ezelőtt , melyéert most arany 
díszoklevéllel jutalmazták. Az 
egyetemre nem volt könnyű be-
jutnia, mert hiába ért el a felvéte-
lin maximális pontszámot, politi-
kailag alkalmatlannak találták. A 
forradalom idejében nem hagyta 
el az ország, s bár elsősorban a 
reál tárgyak érdekelték, fogorvos 
lett . Nagyon megszerett e szak-

máját, mint ahogy Nagykállót is, 
ahol 1961 október 23-án kezdte 
munkáját járási fogorvosként, s 
nyugdíjazásáig itt  is dolgozott .

VISSZATEKINTÉS - VALLÁS 7.

Kerékpárral érkezett  Nagykállóba 11 fi atal  Hajdúhadházról, Haj-
dúböszörményből és Debrecenből, hogy négy, élmenyekben és ke-
rékpározásban gazdag napot töltsenek el városunkban Az ifi tábor  
résztvevői immár 4. alkalommal, a református egyházak képviselet-
ében rendszeresen elbicajoznak  egyikük nagymamájához, Marján 
Jánosnéhoz, aki a táborozás alatt   vendégül látt a a fi atalokat.

„Siessünk buzgón az Istenszü-
lőhöz… és boruljunk le bűnein-
ket töredelmesen megbánván… 
Könyörülj rajtunk és segíts ó 
Királyőnk!” Így imádkozik a pa-
rakliszban, a Máriát magasztaló 
énekben a keleti egyház. A mű-
vészek, a festők gyakran ábrá-
zolják Máriát, mint anyát karján 
az isteni gyermekkel. A mennyei 
Atya egy földi anya oltalmába 
helyezte egyetlen Fiát. Ezért ért-
hető az egyház Mária-tisztelete. 
A keresztény Mária-tisztelet egy-
idős az egyházzal. A kereszté-
nyek az év két hónapját, májust 
és októbert Máriának szentelik.
A keleti egyház október elsejét 
Szűz Mária oltalmának nevezi.
Így énekeljük: „A Szűz ma jelen 
van az Úr hajlékában … és lát-
hatatlanul imádkozik érett ünk 
Istennek” Jézus anyja imádkozni 
tanít minket. Így szól: „Magasz-
talja az én lelkem az Urat, és ör-
vendez lelkem az én Üdvözítő 
Istenemben!” Október hónap 
kiemelten az imádság hónapja. 
Mária minket segíteni és vigasz-
talni akar. 

A hívő ember az Istenszülőhöz 
fordul és kéri, legyen közbenjá-
rónk Istennél. Az ősi fohász így 
hangzik: „Mindazokért imád-
kozol, ó jóságos Szűz Mária, kik 
hitt el menekülnek erős védel-
med alá, mert Isten előtt  hatal-
masabb közbenjárónk nincsen… 
magasságbeli Istenünknek Any-
ja, ments meg minket minden 
bajunkból, mint a te tisztelőidet.”
A Szent írás szerint Isten azt 
akarja, hogy legyünk Jézus 
Krisztushoz hasonlóak. Ezért 
küldi segítségül Máriát.
Bizalommal fordulunk az Isten-
szülőhöz, hogy oltalmazzunk 
minket, segítsen rajtunk. Mária 
imádkozzál értünk most! Most, 
amikor annyi veszély leselkedik 
reánk.
Imádkozzál értünk most, midőn 
megfogyatkozott  a hit gyermeke-
id szívében!
Imádkozzál értünk most, de kü-
lönösen akkor, ha eljön halálunk 
órája.

Dr. Soltész Mihály
Görög katolikus parochus

Üzen a Biblia

Négy sikeresnek mondható 
NB I-ben eltöltött  év után, és 
egy Országos Amatőr Hepp-
kupa bronzéremmel tarsolyá-
ban megkezdte újabb bajnoki 
szezonját a Nagykállói KE férfi  
kosárlabda csapata. A 2011-
2012 évi bajnokságra eggyel 
alacsonyabb osztályba, az NB 
II. keleti csoportjába nevezett  a 
kállói alakulat. Az osztályvál-
tás nem a kiesés eredménye, a 
vezetés anyagi okok, és a jelen-
tős játékos mozgás miatt  nem 
tudta vállalni az élvonalbeli 
szereplést. A keretből megha-
tározó játékosok távoztak, az 
irányító Csempesz Balázs és Ja-
kab Máté, valamint a ponterős 
és jól lepatt anózó Farkasinszki 
Gábor továbbtanulás, a 210 cm-
es center Kollár Zoltán külföldi 
munkavállalás miatt  hagyta el 
a gárdát. Az idősebbek közül 
Oroszvári Tamás, Szabolcsi At-
tila és Szabó Kálmán maradt, 
visszatért a rutinos Lakatos Ist-
ván Nyíregyházáról. Rajtuk kí-
vül az edző, Kovács Tibor ren-
delkezésére állnak még azok 
a fi atalok, akik az előző szezo-
nokban kállói színekben már a 
magasabb osztályban is pályára 
léptek.  A vezetés csapatát ké-
pessége és rutinja alapján dobo-
gó közelbe várja, amelyhez az 
első lépéseket már meg is tett ék 
a fi úk az NYKK II 120-62 és a 
DEAC Medikus 88-79 arányú 
legyőzésével.
Csizmadia Zoltán
technikai vezető

A kosarasok
is elkezdtékA „Mígmegnövök Alapítvány„ 

jóvoltából hat héten keresztül 
heti két alkalommal a Kis Va-
kond gyermek táborban kis 
csoportos foglakozásokon ve-
hett ünk részt. Hétfőnként ma-
gyar nyelv és irodalom,valamin
tkörnyezetismeret,péntekenként 
pedig matematika és technika 
órák voltak. Mindegyik nagyon 
jó, és  izgalmas volt,de nekünk 
az tetszett  a legjobban,amikor 
kihirdett ék a nap legeredmé-
nyesebben dolgozó tanulóját,aki 
csillogó matricát kapott . A szü-
netekben tűzharcozhatt unk, 
csocsózhatt unk  és pinpongoz-
hatt unk. Uzsonna után pedig 
indultunk haza. Ott hon szüleink 
már izgatott an vártak bennün-
ket és elmeséltük nekik aznapi 
élményeinket. Nagyon örültünk, 
hogy ilyen lehetőségben lehetett  

részünk. Köszönjünk Koi Balázs 
bácsinak, Róka Sándor bácsinak 
és Vasváry Zoli bácsinak a ren-
geteg hasznos és érdekes infor-
mációt, a sok vidám játékot és 
pillanatot! Köszönjünk  az Ön-
kormányzatnak és Iskolánknak, 
hogy lehetővé tett ék számunkra 
a részvételt , és köszönjük a ta-
nító néniknek, hogy elkísértek 
bennünket.

Balogh Zsófi  és Lelesz Hanna
4.c osztályos tanulók

Kis Vakond Gyermek tábor

Foglalkozás közben 

Presztízs csata a javából

A megyei I. osztály kilencedik 
fordulójában az Újfehértó volt a 
soros ellenfél. Az elmúlt szezon 
végén az NB III mezőnyéből visz-
szalépő szomszédvári alakulat 
ellen rendkívül motiváltan ké-
szültek a fi úk. A Rakamaz ellen 
kiállított  Kola és Matejkó több 
mérkőzésre szóló eltiltást kapott  
és öt sárga lapja miatt  Györkire 
sem számíthatott  Dán Att ila játé-
kos-edző. A színvonal nem volt 
túl magas, inkább a küzdelem 
dominált a pályán. Sokáig úgy 
tűnt, hogy pontosztozkodásra 
kerül sor. Azonban a 91. percben 
a visszatérő tékozló fi ú Imre Já-
nos megszerezte a győztes talála-
tot. A következő ellenfél a sereg-
hajtó Záhony lesz. 
Dán Att ila: „Nagyon gyenge 
színvonalú mérkőzésen az első 
félidőben a hazai csapat egyéni 
hiba után megszerezte a veze-
tést, a másodikban a cseréknek 
köszönhetően sikerült felpörget-
ni a csapatot és megfordítani a 
meccset. Gratulálok a fi úknak.”
Újfehértó–Nagykálló 1–2 (1–0)

Futball a nemzeti ünnepünkön

Csodálatos futballidő és mint-
egy száz néző fogadta október 
23-án a nagykállói sportt elepen 
a megye talán két legpatinásabb 
csapatának összecsapását. A 
Záhonyi VSC-t látt a vendégül 
Nagykálló. Kezdetben nem ala-

kult ki folyamatos játék, majd a 
félidő közepétől egyre inkább át-
vett e az irányítást a hazai együt-
tes, sajnos ezeket a lehetőségeket 
nem sikerült gólra váltani. Így 
döntetlen állással vonulhatt ak a 
csapatok az öltözőbe. A máso-
dik félidőben is a hazaiak léptek 
fel támadólag, és egy legurított  
szabadrúgás után Simon szerez-
te meg a vezetést. Néhány perc 
múlva egy korszerű kontratáma-
dás után sikerült a vendégeknek 
az egyenlítés. Ezután némileg 
átalakult a hazai csapat, Sárgát 
az eltiltásából visszatérő Györki 
váltott a. Mondhatjuk, hogy Dán 
játékos-edző nagyon jó érzékkel 
cserélt, hiszen éppen az ő beíve-
lése után érkezett  a cserejátékos 
mintaszerűen, és fejjel bevett e 
a záhonyi kaput. Az utolsó pár 
percben Nagykálló két óriási 
ziccert is elpuskázott , de a győ-
zelmüket így sem fenyegett e 
veszély. A vendégcsapat az ener-
gikusan futballozó, sok labdát 
szerző és azokat remekül meg-
játszó Semegi Tibor vezérletével 
becsületesen küzdött  végig az 
egész mérkőzés során.
Dán Att ila: – Nagyon jó iramú 
mérkőzésen, kitűnő játékvezetés 
mellett , míg az első félidőben 
helyzeteinket kihagytuk, a máso-
dik játékrészben egy bombagól 
és egy pontrúgás eldöntött e ja-
vunkra a három pont sorsát.
Nagykálló–Záhony 2–1 (0–0)

Jánóczki József

Nagykállói foci:
két forduló, két győzelem

Dr. Csókay Erzsébet

Arany díszoklevelet
kapott 

Városunkban egyre több 
olyan esemény történik, ahol 
a legfiatalabbak kápráztatják 
el a városlakókat vagy az ide 
látogató vendégeket. Van 
kicsi néptáncosunk, fogat-
hajtónk, és a Vadkerti táp-
csatornán is gyermekkorú 
sporttársnak gratulálhatunk: 
a 11 éves Marinka Ádám ki-
csit meghatódott, mikor egy 
gyors fotózás kedvéért meg-
mutatta a 4 kg-os pontyot.

Van utánpótlás, van folyta-
tás, van jövő!

Nagykálló az ifj ú 
tehetségek városa

Ádám és fogása 



APRÓ 8.
APRÓHIRDETÉS

INGATLAN

Nagykálló, Ludastón 2 és fél 
szobás, fürdőszobás, cserépkályha 
fűtésű 70 m2-es családi ház kertt el, 
melléképülett el eladó
Irányár: 3 millió FT
Érdeklődni: 0620/943-1487

Nagykállóban 3 szobás gázfűtéses ház 
melléképületekkel eladó
Érdeklődni: 20/4907-630

Nagykálló, Csokonai út 86. szám 
alatt i kett ős fűtésrendszerű, plusz 
cserépkályhás 900 négyszögöl, kertes 
családi ház eladó. Irányár: 6 M FT

Nagykálló Akácos út 42. szám alatt i 
családi ház eladó! Irány ár:6,5 millió Ft.
Tel.: 30/5387148

Nagykálló központjában, Hunyadi u. 
4/a.sz. alatt i három szobás, gázfűtéses 
családi ház eladó.
Irányár: 9 millió forint.
Érdeklődni: 06-20-9470099

EGYÉB

Sírkő felállítása, javítása, felújítása, 
tiszítása, bontása a helyszínen.
Érdeklődni: Sőrés József
Tel.: 20/324-52-88
E-mail: erdei.szilvia@upcmail.hu

Új teatűzhely eladó.
Érdeklődni: 70/2825-972

Pálinkafőzés Balkány Görénypusztán! 
Hozza el az alapanyagot, és megvárha-
tja, míg megfőzzük pálinkáját. Főzetési 
díj 650 Ft/liter
Érdeklődni: 20/436-9623, 20/806-1627

Ruha javítást vállalok(cipzárcsere,aljaz
ás,alakítás...stb.)Rövid határidővel!
Érdeklődni:0620/536-1981.

Heverők, franciaágyak, fote-
lek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását,egyedi puff ok gyártását, 
rövid határidővel vállalok.
Érdeklődni:06-20/396-3561

Újra nyit a régi 500-as bolt. A Korányi 
út 16. alatt  szeretett el várom régi és új 
vásárlóimat.
Érdeklődni: Jeneiné Kata Nagykálló, 
Korányi út 16.

 

 I T T H O N   V A G Y U N K,   É R T É K E T   T E R E M T Ü N K !  
W W W . S Z A B O L C S T A K A R E K . H U 

*A Hitelkamat mértéke referencia kamathoz 
kötött. A referencia kamat a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértéke. 

**  A referencia THM 5.000.000,- Ft 
hitelöszegre, 240 hónapos futamidőre  lett  
meghatározva.  THM mértéke: 9,07-15,27% 

 

VÁLTSON VÉGTÖRLESZTÉSSEL FORINT ALAPÚ HITELRE! 
A Szabolcs Kivál(t)ó  hitelt azért dolgoztuk ki, hogy Ön 
forint alapú hitel segítségével kiválthassa lakóingatlannal 
fedezett deviza alapú kölcsönét, a meghatározott 
könnyített időszak alatt rögzített árfolyamon. 

Ön abban az esetben élhet a rögzített árfolyamon történt 
végtörlesztés lehetőségével, ha 

 a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön 
folyósításánál alkalmazott árfolyam svájci frank esetén 
180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, Japán jen 
esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamnál nem volt magasabb  

 2011.06.30-ig nem mondta fel a 
hitelfolyósító az érintett 
szerződést  

 a végtörlesztésre vonatkozó 
írásbeli igénybejelentését a 
hitelfelvevő 2011. december 30. 
napjáig a végtörlesztéssel 
érintett deviza alapú kölcsönt 
nyújtó pénzügyi intézmény 
részére benyújtja  

 ha a végtörlesztés a benyújtást 
követő 60 napon belül 
megtörténik az esetleges áthidaló 
vagy gyűjtőszámlahitellel együtt  

 a rögzített árfolyammal történő 
végtörlesztés lehetőségével egyelőre 
csak a lakóingatlan fedezet terhére 
felvett deviza alapú hitellel 
rendelkezők élhetnek. 

 a hitel felvételéhez, a Takarékszövetkezet által előírt személyi és tárgyi 
feltételeknek megfelel  

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjen ajánlatot munkatársainktól 
telefonon vagy személyesen. 

4320 Nagykálló,  Zrínyi Miklós utca 22. 42/563-053 nagykallo@szabolcs.tksz.hu 
 

Hitel főbb paraméterei 
Felvehető hitel összeg 1-30 millió Ft 
Hitel futamideje 12-300 hónap 
Hitel kamata Már 8,5%-tól* 
Kezelési költség Most 0% 
Referencia THM 
mutató** 12,13% 

Értékbecslési díj Átvállaljuk Öntől 
Tulajdoni lap Átvállaljuk Öntől 
Földhivatali eljárási díj Földhivatalnak fizetendő 
Közjegyzői okirat díja Közjegyzőnek fizetendő 

HANUSI KENDE 
GELLÉN GRÉTA
STOPPEN LILI 

DORKA DÁRIUSZ
KORMOS LARA

KATONA PATRIK
SZOMOR ERIK

RADÓ ALEX
SZABÓ LILI

SZILÁGYI KEVIN
GYETVAI ZÉTÉNY

SINKA ÁDÁM
NÉMETH RÉKA

FARKAS RAMÓNA
TÓTH BORBÁLA
SZIKORA LARA

KOVÁCS RÓBERT
VADÁSZ REGINA

TORMA ZOÉ
NAGY TAMÁS

RÉZMÜVES LÁSZLÓ
BULYÁKI NÓRA

ARATÓ SÁNDOR
VÉKONY NOEL

Köszöntjük
Nagykálló legifj abb 

lakosait!

GRATULÁLUNK
a házasságot kötött  pároknak
Gura Róbert - Hajdu Krisztina

Köszönet
olvasóinknak!

Olvasóink jelezték, hogy legutóbbi lapszámunk a be-
tűk és a képek mérete miatt  nehezen volt olvasható. A 
korábbiakhoz képest valóban kicsinyített ünk néhány 
oldalon, mert az ott  szereplő információk mennyisége 
ezt szükségessé tett e. Elfogadva azonban az Önök ké-
rését, most nagyobb betűket és képeket használtunk. 
Köszönjük minden olvasónk véleményét, és továbbra 
is számítunk észrevételeikre!

Elhunyt szerett eink:

Rekett yés Imréné
Szilágyi Józsefné

4320 Nagykálló Nagybalkányi út 100. Tel./fax: 42/264-185 Tel.: 42/ 264-186 Mobil: 30/445-7250
e-mail: kallofem@kallofem.hu        www.kallofem.hu


