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A NAGYKÁLLÓI
VÁROSI TELEVÍZIÓ

 kísérleti adása
2008. március 31-én (hétfôn)

17,00-19,00 óráig

az UPC elôfizetéssel rendelkezô
nagykállói háztartásokban,
a 623,25 MHz-en látható.

Állandó mûsor:
szerdán és pénteken:

17,00-19,00 óráig
vasárnap: 15,00-19,00 óráig

Még március közepét írunk, de
a levegôben már egyre erôteljes-
ebben érezzük a tavasz illatát, s
látjuk annak elsô hírnökeit a vi-
rágokat, s az elköltözô, majd
visszatérô madarakat, akik egyre
hangosabb dalba kezdenek.

A tavasz, a megújulás, az újjá-
születés, Jézus feltámadásának
ünnepe, Húsvét közeledik, amely
a keresztény világ egyik legna-
gyobb ünnepe.

Húsvét
jön…

Boldog Húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

Nagykálló Város Önkormányzata az el-
múlt év végén létrehozta a – 100 százalékig
önkormányzati tulajdonban lévô – Nagy-
kállói Oktatási, Mûsorszolgáltató, Közmû-
velôdési és Szociális, Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaságot,
melynek ügyvezetésével Borsiné Sveda Ani-
tát bízta meg. Az társaság székhelyének a
Kossuth út 8. szám alatti önkormányzati tu-
lajdonú ingatlant jelölték, ahol helyet ka-
pott a Mûvelôdési Központ és a Ratkó Jó-
zsef Városi Könyvtár is.

A helyi televízió
alapításától a köz-
mûvelôdés reformjáig

(Folytatás a 3. oldalon)

A nagykállóiak régi vágya teljesülhet,
ha eredményes lesz - a strandfürdô fej-
lesztését célzó - önkormányzat által be-
nyújtott pályázat. A tavalyi évben már
megpróbáltak a strand fejlesztésére -
országos médiumokban is - befektetô-
ket találni, azonban nem érkezett érté-
kelhetô javaslat a kiírásra. A város
vezetése azonban nem mondott le ar-
ról a szándékáról, hogy az elvárások-
hoz igazodó, a városlakók számára
vonzó és turistacsalogatóvá tegye a
strandfürdôt.

– A „Versenyképes
turisztikai termék és
attrakciófejlesztés
címmel” az Észak-Al-
földi Operatív Prog-
ram meghirdetett ki-
írására ezért pályáza-
tot nyújtottunk be –
mondja Juhász Zoltán
polgármester. - Ennek
eredményeképp a
nagykállói strandon
egy fejlesztési és bô-
vítési beruházás való-
sulhatna meg fedett
termál, sport és
gyógyfürdô kialakítá-
sával, amely úszóme-
dencét, gyermek pancsolókat, két termálme-
dencét, wellnes medencét és egy 360 férô-
helyes öltözôt tartalmazna, illetve szauná-

Strandfürdô fejlesztés és
gyermekcentrum Nagykállóban
A strand fejlesztése

zót csobbanóval és napozó teraszokkal.
A kiírásban 50 százalékos önerô biztosí-

tása mellett félmilliárd forintra tudtunk pá-
lyázni. Ez egy jelentôs tétel a város költ-
ségvetésében, de tudni kell, hogy a követ-
kezô években ennél jobb pályázati lehetô-
ség nem várható fürdôfejlesztésre.

Természetesen ennek a pályázatnak sem
garantált a sikere, de legyünk optimisták
– teszi hozzá a polgármester úr. - Számunk-
ra kedvezô döntéshozatal esetén el kell
gondolkodni azon, hogy honnan tudjuk
a beruházás megvalósításához szükséges
félmilliárd forint önkormányzati önrészt

biztosítani. Ebben a kérdésben a végle-
ges döntést a Képviselô-testület hozza
meg.

(Folytatás a 3. oldalon)

A strandfürdô látványterve I.

Sándor Attila

Juhász Zoltán és dr. Török László koszorúz

Ünneplô közönség

Március idusán
Ünnepelt az ország, ünnepelt
Nagykálló március 15-én az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából szervezett rendez-
vényeken.

Egy korabeli hangfelvételrôl
Kossuth Lajos ’48-as honvéd,
Nagykálló díszpolgárának mon-
dattöredékeit hallgathatta meg az
ünneplô közönség az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfor-
dulójára szervezett Városi ünnep-
ségen a Szabadság kertben márci-
us 15-én.

– Ma az 1848-as forradalom if-
jaira emlékezünk, Petôfire és tár-
saira, mindazokra, akik elég erô-

sek és elszántak voltak ahhoz, hogy egy
egész országot buzdítsanak; elég lelkesek
ahhoz, hogy lelkesítsenek. Akik nemcsak a
bátor szavak, hanem a bátor tettek emberei
is voltak – mondta ünnepi beszédében a Sza-

badság kertben Sándor Attila,
a Nagykállói Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatóhelyettese. - Nem azt
jelenti ma erôsnek és elszántnak
lenni, mint amit a márciusi ifjak
korában jelentett! Nekünk már
nem ahhoz kell az erô, hogy a
szabadságot kivívjuk, hanem
ahhoz, hogy a számunkra kiví-
vott szabadsággal éljünk, és ne
visszaéljünk.

A 160 évvel ezelôtt történ

események felelevenítése, a hô-
sök, a szabadságért életüket áldo-
zó, bátor hazafiak elôtt tisztelgô
gondolatok után a Korányi Frigyes
Gimnázium drámatagozatos diák-
jainak „Rügyfakadás” címû elô-
adását tekinthették meg a megje-
lentek, majd az önkormányzat, az
intézmények, pártok és civil szer-
vezetek képviselôi koszorúkat, vi-
rágokat helyeztek el a Szabadság
szobornál.
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A KÉPVISELÔ-TESTÜLET

A 2008. március 9-ei népszavazáson a sza-
vazás befejezésekor a névjegyzékben szereplô
7.881 választópolgárból 3.884 fô jelent meg a
szavazáson. A kijelölt szavazókörben 5 személy
kérte igazolással a szavazás napján a névjegy-
zékbe vételét.

A kórházi napidíjra vonatkozó kérdés tekin-
tetében 88,65% volt az „igen” szavazatok,
11,35% a „nem” szavazatok aránya.

A vizitdíj tekintetében a választópolgárok
87,75 százaléka voksolt annak megszüntetése
mellett, míg 12,25 százalékuk annak megtartá-
sa mellett foglalt állást.

A képzési hozzájárulást illetôen a szavazók
88,52% mondott igent annak megszüntetésére,
míg 11,48% a fenntartása mellett döntött.

Az ügydöntô országos népszavazás vala-
mennyi kérdés tekintetében eredményes volt.

Részletes tájékoztató adatok a http://
www.valasztas.hu/hu/09/9_0.html és a http://
www.valasztas.hu/hu/08/8_0.html címen talál-
hatók.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztató a népszavazás
nagykállói eredményérôl

Elfogadta a testület, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a „Közösségi
közlekedés infrastrukturális fejlesztése” címû kiírásra – 10 százalékos önerô biztosítása
mellett - pályázatot nyújtson be az önkormányzat az új autóbusz-állomás és környékének
kialakítása tárgyában - a Piac tér mögötti területen. Itt modernebb és komfortosabb környe-
zetben tudnák kialakítani a váróhelyiségeket, valamint az utasforgalmi épületeket, kiegé-
szítô beruházásként pedig kerékpár és gépkocsi parkolóhelyeket.

A pályázat benyújtását a Szabolcs Volán Zrt., mint konzorciumi partner támogatja, így
az új autóbusz megállóhelyek építése után annak használatát díjmentesen bocsátja a Köz-
lekedési társaság rendelkezésére.

A képviselôk a következô testületi ülésen megszavazták, hogy az önkormányzat több
mint 196 millió forint összeget megcélozva, 21.7 millió Ft. önrész biztosítása mellett, pályá-
zatot nyújtson be a „Nagykálló térségi közlekedési decentrum fejlesztése” tárgyában.

×  ×  ×  ×  ×
Tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a testület, hogy az önkormányzat pályáza-

tot nyújtson be a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a Nagykállói
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményegységekben a számítógép-park kor-
szerûsítése, interaktív táblák, projektorok beszerzése, web szolgáltatások, és a sajátos nevelé-
si igényû tanulók integrált oktatását segítô speciális eszközök beszerzésére. Eredményes
pályázat esetén az eszközbeszerzés 100 százalékos támogatást jelentene az intézményeknek,
vagyis az önkormányzat részérôl nincs szükség saját forrás biztosítására.

×  ×  ×  ×  ×
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, az Észak-Alföldi Operatív Program kereté-

ben megvalósuló „Turisztikai vonzerôk fejlesztése” elnevezésû pályázatban is részt vesz
Nagykálló Város Önkormányzata. A képviselôk ugyanis megszavazták, hogy településünk
bekapcsolódjon a kiépítésre kerülô Mária Útba, amely a vallási turizmus nemzetközi jelen-
tôségû programja. Az elôkészítés alatt álló, Marizelltôl Magyarországon keresztül
Csíksomlyóig húzódó Mária Út az elsô ilyen jellegû kezdeményezés, amely keresztülszeli
az országot, és egységes úthálózatot alkot. Az útvonal a Szûz Máriához kapcsolódó kegy-
helyeket, emlékhelyeket fûzi fel mintegy 1400 km hosszúságban. A fôútvonal Magyaror-
szág északi részén halad végig, és Budapest mellett érinti Máriapócsot, a világ görög
katolikus központját.

A képviselôk a pályázattal kapcsolatban felhatalmazták a polgármestert konzorciumi
szerzôdések megkötésére, valamint pályázati dokumentumok aláírására és benyújtására.

×  ×  ×  ×  ×
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testület a szociálisan hátrányos helyzet-

ben élôk segítését célzó adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló tájékoztatót, s
támogatták az erre vonatkozó helyi rendelet kidolgozását. A romló gazdasági környezet
miatt ugyanis egyre többen kerülnek rossz szociális helyzetbe, a szolgáltatás ezen próbál-
na segíteni. Az adósságkezelési szolgáltatás a rászoruló személyek részére nyújtható lak-
hatást segítô ellátás, amely támogatást és tanácsadást foglal magába.

×  ×  ×  ×  ×
Az önkormányzat tervei között szerepel Nagykálló történelmi fôterének visszaállítása

és annak közvetlen mûemléki környezetének, helyi érdekvédelmi területének, városhoz
méltó környezetének kialakítása, helyreállítása. Ennek a célnak a megvalósításához a
városvezetés egy ún. Városfejlesztési Alapot kíván létrehozni, amelybôl finanszírozni tud-
nák az említett területeken lévô épületek felújítását, korszerûsítését. Hosszas egyeztetés
után a Képviselô-testület elfogadta, hogy a következô ülésre a jegyzô és a Mûszaki Iroda
vezetôje tegyen javaslatot az Alap létrehozásához szükséges nagyságú pénzösszeg és a
támogatottak körének megjelölésére, valamint az alaphoz benyújtott pályázatok elbírálá-
sa feltételrendszerének kidolgozására.

×  ×  ×  ×  ×
A Képviselô-testület megtárgyalta a 2007. június 1-tôl mûködô Dél-Nyírségi Szociális

és Gyermekjóléti Központ költségvetését. A Központ Nagykállói Telephelyének 2008.
évre vonatkozó költségvetését az alábbiak szerint hagyta jóvá a testület:

Bevételek: 103.788 ezer Ft.
ebbôl

Intézményi mûködési bevételek 15.129 ezer Ft.
Támogatásértékû bevételek 88.659 ezer Ft.
Kiadások: 103.788 ezer Ft.
Személyi juttatások 46.690 ezer Ft.
Munkaadókat terhelô járulékok 15.189 ezer Ft.
Dologi kiadások 41.909 ezer Ft

×  ×  ×  ×  ×
Az érintett bizottságok javaslatára megtárgyalta és elfogadta a Képviselô-testület azt a

szerzôdés-tervezetet, amelyet Nagykálló Város Önkormányzata a Nagykállói Oktatási,
Mûsorszolgáltató, Közmûvelôdési és Szociális, Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kíván kötni. Eszerint az önkormányzati fenntartású intézményekben a közfeladatok ellátá-
sát, az önkormányzati épületek karbantartását, takarítását, felújítását 2008. februárjától a
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. veszi át.

×  ×  ×  ×  ×
Egy korábbi testületi ülésen nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges számú szavaza-

tot az önkormányzati képviselôk tiszteletdíját tartalmazó rendelet módosítása. A februári
ülésen – a képviselôk 13 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadták, hogy – a települési
képviselôk munkájukért 2008. márciusától bruttó 51.450.- Ft. tiszteletdíjra jogosultak. A
képviselô bizottsági tagok – bizottságonként – bruttó 7.718.- Ft. tiszteletdíjat, míg a bi-
zottságok elnökei bruttó 23.152.- forintot kapnak. A nem képviselô tagok (a bizottságok
külsô tagjai) munkájukért havonta bruttó 12.863.- forintra jogosultak.

×  ×  ×  ×  ×
Elfogadta a Képviselô-testület Nagykálló Város Önkormányzata egyes szociális ellátá-

sokról szóló rendeletének módosítását. Az önkormányzat a személyes gondoskodás kere-
tébe tartozó szociális ellátásokat a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Nagykállói intézményegysége mûködteti.

A testület döntése értelmében az önköltségeket és az állami normatívát figyelembe véve
az intézményi térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak 2008. március 1-tôl:

Szociális étkeztetés
2007. évben, normatívában részesült ellátottak 256.- Ft
2008. évben új belépô, jövedelem 150 % alatt 165.- Ft
2008. évben új belépô, jövedelem 150-300% között 207.- Ft
2008. évben új belépô, jövedelem 300% fölött 274.- Ft

Étel kiszállítása esetén, a térítési díjon felül a szállítási díj összege:
     70.- Ft/alkalom/száll. hely

Idôsek klubja nappali ellátás    260.- Ft
Idôskorúak gondozóháza 2.678.- Ft

(Étkezés 900.- Ft+szállásköltség 1.778.- Ft)
Házi segítségnyújtás
Házi gondozás esetén
2007. évben, normatívában részesült    239.- Ft/óra
2008. évben új belépô, jövedelme 150 % alatt    197.- Ft/óra
2008. évben új belépô, jövedelme 150 % fölött    247.- Ft/óra
Házi gondozás és étkezés esetén
2007. évben, normatívában részesült ellátottak    495.- Ft
2008. évben új belépô, jövedelem 150 % alatt    362.- Ft
2008. évben új belépô, jövedelem 150-300 % között    454.- Ft
2008. évben új belépô, jövedelem 300 % fölött    521.- Ft
Támogató szolgálat szállítási szolgáltatás
Helyi szállítás      55.- Ft/km
Helyközi szállítás      46.- Ft/km
Gondozási óradíj    239.- Ft/óra

×  ×  ×  ×  ×
A testületi ülésen dr. Török László jegyzô tájékoztatta a képviselôket az önkormányza-

tot érintô jelentôsebb jogszabályi változásokról. Az elôterjesztés a 2008. március 9-re
kitûzött országos népszavazás eljárási határidejét és határnapjait, illetve az építésügy terü-
letén bekövetkezett rendeletmódosítás részleteit tartalmazta. Az önkormányzati rendele-
tek: a www.nagykallo.hu oldalon is megtalálhatók.

×  ×  ×  ×  ×
Pályázatot hirdet Nagykálló Város Képviselô-testülete a Polgármesteri Hivatal aljegy-

zôi álláshelyének betöltésére. Az alkalmazás feltétele egyebek mellett: igazgatásszerve-
zôi, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés. Jogi- vagy közigazgatási szakvizsga és legalább két éves közigazga-
tási gyakorlat.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történô megjelenéstôl számí-
tott 30. nap 12,00 óra. A Közlöny tartalmazza az alkalmazás feltételének részletes leírását is.

A pályázattal kapcsolatban bôvebb felvilágosítás dr. Török László jegyzô úrtól kapható
(42/263-101)

FEBRUÁRBAN HOZOTT DÖNTÉSEI

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Nagykállói Intézményegységének szervezésében

Ha érez magában kellô elhivatottságot a szociális és gyermekvédelemi munka
területén, és szívesen segítene másokon,  jelentkezzen önkéntes segítônek!

Az önkéntes munka végzése lehetôséget nyújt a fôiskolai hallgatók részére szakmai
tapasztalat szerzésére – referencia biztosítása mellett.

A munka során végezhetô tevékenységek:
– segítségnyújtás (fizikai, lelki, szellemi) – kérdôívek szerkesztése
– lakossági igények felmérése – gyermekek tantárgyi
– elégedettségi vizsgálatok korrepetálása

Az önkéntes tevékenység helyszíne: Nagykálló

Kortól függetlenül várjuk jelentkezését!
Érdeklôdni lehet: Krausz Gabriella intézményvezetônél

Személyesen:
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység

4320 Nagykálló, Kossuth út 40.
Telefonon: 42/263-136, e-mail cím: iszi4320@citromail.hu

Önkéntes munka!
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K Ö Z É L E T

A Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
alapításáról  Borsiné Sveda Anitával Bor-
nemisza Andrea beszélgetett

– A gazdasági társaság létrehozásának el-
sôdleges célja: egy helyi televízió alapítása
volt, a Képviselô-testület tagjai részérôl
ugyanis már többször felmerült egy helyi te-
levízió alapításának gondolata, a Kölcsey
Televízió „Nagykállói Krónika” címû mûso-
rának gyártása és sugárzása mellett, hogy a
városban történt eseményekrôl a megyében
élôk is tájékozódhassanak. A helyi televízió
közmûsor-szolgáltatóvá válásához azonban,
szükség volt a társaság létrehozására.

A Kft. megalapításával egy idôben meg-
kezdtük a helyi televízió sugárzásához szük-
séges feltételek megteremtését, s így jutot-
tunk el oda, hogy 2008. március 31-én lát-
ható lesz a Nagykállói Városi Televízió elsô
adása (UPC hálózaton, a 623,25 MHz-en).

Milyen idôpontokban lesz látható a te-
levízió mûsora?

– Az Országos Rádió és Televízió Testü-
lettôl (ORTT) kapott közmûsor-szolgáltató
engedélyben az szerepel, hogy a március 31-
i kísérleti adás után szerdán és pénteken 2-2
órás önálló mûsorral jelentkezik a televí-
zió, amit vasárnap délután ismétlésben lát-
hatnak a nézôk, emellett a nagykállói Kép-
viselô-testület üléseit egyenes adásban köz-
vetítjük majd.

A helyi televízió mûködtetése mellett
2008. januárjától a Nagykállói Hírmondó
címû önkormányzati újságnak is a Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft. lett a kiadója.

A társaság elnevezésében szerepel, így
feladatkörébe tartozik az oktatási tevé-
kenység is, ez mit jelent?

– Az Önkormányzat még az elmúlt évben
együttmûködési megállapodást írt alá a
Nyíregyházi Fôiskolával felsôfokú szak-
képzés indítása, illetve a már meglévô kö-
zépfokú szakképzés hatékonyságának nö-
velése céljából. A Nonprofit Kft. ennek meg-
valósításában háttérintézményként fog mû-
ködni, tehát megszervezi a gyakorlati he-
lyet az Önkormányzat intézményeiben, il-
letve közremûködik a közös pályázati le-
hetôségek felkutatásában - a humán fejlesz-
tések és a kutatásfejlesztés területén.

A közmûvelôdési tevékenység egyértel-
mû a társaság elnevezésében, de mi lett a
sorsa II. Rákóczi Ferenc Mûvelôdési Köz-
pontnak?

– A Mûvelôdési Központ, mint intéz-
mény ez év januárjában megszûnt, aminek
elôzménye volt a testület korábban megho-
zott döntése, miszerint a II. Rákóczi Ferenc
Mûvelôdési Központnak és a Ratkó József
Városi Könyvtárnak helyet adó épület-
együttest - az állag- és a fûtésrendszer rossz
állapota miatt - már nem helyezik téli üzem-
be. A közmûvelôdési feladatellátást azon-
ban biztosítani kellett, ezért a feladatok át-
vállalásáról közmûvelôdési megállapodást
kötött az Önkormányzat a Nonprofit Kft-vel.

A Kossuth úti épület alkalmas rendezvé-
nyek lebonyolítására?

– Igen, alkalmas, ahol igyekszünk szín-
vonalas mûsorokat szervezni, a nagyobb
rendezvényeket pedig a Sportcsarnokban
tartjuk. Nagy sikere volt például januárban,
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rende-
zett városi ünnepségnek, ahol a Nagykálló
Kultúrájáért Díjjal kitüntetett Bürkös Zene-
kar adott fergeteges koncertet, februárban
közönségtalálkozót tartott Szélesi Sándor,
Európa díjas sci-fi író, március elején pedig
a Nônapi kavalkád programjai színesítették
a hétköznapokat, ez utóbbinak kísérô ren-
dezvénye a Nagykállói Nôszövetséggel
közös kézimunka kiállítás. A hasonló prog-
ramok, események rendezésének abban lá-
tom jelentôségét, hogy egy városban a köz-
mûvelôdés szervezése nem koncentrálódhat
kizárólag egy intézményre, hanem a civil
szervezetek bevonásával eredményesebb,
sokkal színvonalasabb programokat kínál-
hatunk.

Ettôl az évtôl minden hónapban bábszín-
házi elôadást szervezünk óvodások részére
a Kossuth úti épületben lévô Kamaraterem-
be, áprilisban pedig a Sportcsarnokban kon-
certet szervezünk óvodás- és a kisiskolás
gyermekek számára, hogy csak a legköze-
lebbi programjainkat említsem.

A közmûvelôdési feladat ellátással kap-
csolatban ezen kívül még milyen tervei van-
nak?

– Meggyôzôdésem, hogy olykor a „ke-
vesebb, több,” ezért a jövôben azt szeret-
ném, hogy ne a kevésbé látogatott, apróbb
programok sokaságára, hanem nagyobb ren-
dezvények lebonyolítására koncentráljunk,
amelyek a környezô településeken, a kis-
térségben élôk figyelmét sem kerülik el.
Ilyen lehet Május 1-jén, a Harangodon 18,00
órától a legendás Bikini együttes élô kon-
certje, de ezen a napon a nyíregyházi Retro
Rádió is „kitelepül” majd és onnan közve-
títi mûsorát.

A Harangodnak is a Kiemelten Közhasz-
nú Nonprofit Kft. lett a fenntartója?

– Igen, a társaság lett az üzemeltetôje et-
tôl az évtôl. Már most készülünk - július
19-27. között - a XXIV. Téka Tábor megtar-
tására. Örömmel mondhatom, hogy nagyon
jó visszajelzéseket kaptunk az elmúlt évi
rendezvénnyel kapcsolatban, és szeretnénk
most is mindenki megelégedésére szervez-
ni a tábort. Jelentkezôbôl idén sincs hiány,
az eddigi visszajelzések azt mutatják, hogy
még többen leszünk, mint az elmúlt évben.

Milyen terveik vannak az üdülôövezet-
tek kapcsolatban, vagy szeretnék megva-
lósítani azokat, amelyek már korábban
megfogalmazódtak, tehát szálláshelyek, új
vizesblokk kialakítása, a terület körbeke-
rítése stb.?

– Az Önkormányzat minden lehetôséget
megpróbál kihasználni, amely a terület fej-
lesztését célozza. Ma úgy látjuk legfonto-
sabb feladat a Harangod körbekerítése len-
ne, hiszen a természeti környezet adott sza-
badtéri koncerteket, könnyûzenei fesztivá-

lok megtartására, de amíg a terület „nyitott”,
szabad préda mindenki számára, addig ezek
a rendezvények elmaradnak, pedig váro-
sunk hírnevét ezekkel a kulturális rendez-
vényekkel is öregbíthetnénk, nem beszélve
az ebbôl származó bevételekrôl. Természe-
tesen a területet bárki, bármikor látogathat-
ja, a korlátozás kizárólag a rendezvények
idejére vonatkozna.

Mitôl „szociálisan” Kiemelt a Nonprofit
Kft.?

– A Nonprofit Kft. szerzôdést kötött
Nagykálló Város Önkormányzatával, mely-
ben átvállalta az önkormányzati fenntartá-
sú intézményekben a közfeladatok ellátá-
sát, az épületek takarítását, karbantartását,
felújítását. A jövôben azonban szeretnénk
ezen tovább lépni, vagyis keressük annak
lehetôségét, hogy minél több nagykállói
embernek tudjuk munkahelyet biztosítani,
ami a benyújtott pályázatok eredményétôl
is függ.

Mi lett a sorsa a városban rövid idô alatt
nagy népszerûségre és hírnévre szert tett
helytörténeti gyûjteményeknek?

– Az Ámos Imre képtár, a Korányi Frigyes-
és a Szilágyi István emlékház a Mûvelôdési
Központ megszûnésével a Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. fenntartásába került.
A helytörténeti anyag gyûjtését és kezelé-
sét nagy-nagy gondossággal és hozzáértés-
sel továbbra is Harsányi Gézáné helytörté-
net-kutató végzi.

A helyi televízió alapításától a
közmûvelôdés reformjáig
(Folytatás az 1. oldalról)

Borsiné Sveda Anita

Korábban már felvetették, hogy például
lakossági, vállalkozói hozzájárulásból le-
hetne finanszírozni, s ezáltal a befektetôk
természetesen a strand résztulajdonosaivá
válnának.

Arra a kérdésre, hogy Nyíregyháza kö-
zelsége, a közelmúlt-
ban történt több mil-
liárdos fürdôfejlesz-
tés nem jelent-e kon-
kurenciát Nagykálló
számára egy ilyen jel-
legû beruházás esetén
a polgármester el-
mondta, hogy Nagy-
kálló nem akar Nyír-
egyházával verse-
nyezni, hiszen itt más
jellegû, inkább a
gyógyvíz adta lehetô-
ségekre épülô beruhá-
zást szeretnének meg-
valósítani.

- Nyugat-Dunántú-
lon több fürdô található, egymástól alig
néhány kilométerre, persze tudom egészen
más ott a kereslet, mint az országnak ebben
a részében.

A pályázatról várhatóan két hónapon
belül döntenek, azonban számunkra kedve-
zôtlen döntés esetén sem marad minden a
régi a nagykállói strandfürdôben. Az önkor-
mányzat ugyanis a Teszovál Kft-vel közö-
sen elkészített egy tervet, amiben a fürdô-
medencék felújítása szerepel, illetve fedett
medence kialakításának lehetôsége.

Lurkó Kuckó élménypark
Az Önkormányzat elôtt lehetôség nyílt

egy másik pályázat benyújtására is az Észak-
Alföldi Operatív Program kiírására a „LUR-
KÓ KUCKÓ és Élménypark – komplex kö-
zösségi rekreációs kül- és beltéri gyermek-
centrum létesítése a természetközeli turiz-
mus jegyében Nagykállóban” elnevezéssel.

- Az élménypark kialakítására a Harango-
don - a jelenlegi természetes környezet meg-
tartása mellett – a víztározótól legtávolabbra
esô egy hektáros területet találtuk erre leg-
alkalmasabbnak – tájékoztatott Juhász Zol-
tán. - Itt a természetes környezetbe illô ki-
sebb épületek és élményelemek – kreatív
játszótér – kialakítására lenne lehetôség.

Ennek a beruházásnak az összköltsége
384.542.000 Ft. Az élménypark kialakítá-
sára a pályázatban több mint 346 millió fo-
rint támogatást igényeltek, tíz százalékos
önrész biztosítása mellett.

A strandfürdô látványterve II.

Strandfürdô fejlesztés és
gyermekcentrum Nagykállóban
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagykálló Nagykerti-szôlôben az Er-
dôalja utcában és a Fenyô dûlôben élôk-
nek tartott lakossági fórumot az Ön-
kormányzat, annak kapcsán, hogy eb-
ben a városrészben is kiépülhessen az
út, illetve a beépíthetôségnek megfele-
lô közmûhálózat. A város ingatlan nyil-
vántartásában ugyanis ezek az utak
zártkerti dûlôként szerepelnek, részle-
ges közmûvesítéssel. A 2007-ben elfo-
gadott rendezési terv lehetôséget biz-
tosít az ingatlantulajdonosok számá-
ra beépítésre, teljes közmûvesítés ese-
tén (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos
áram).

A lakossági fórumon elsôként Veress Ist-
ván Nagykálló Város fôépítésze tájékoztat-
ta a nagyszámú hallgatóságot. Elmondta: a
közmûvesítés feltétele elsô lépésben - a je-
lenleg hatályos rendezési terv szerint – az
útszélesítés lenne, ehhez azonban a tulaj-
donosoknak ingatlanonként 3-4 métert át
kellene adniuk a város tulajdonába.

- Az Erdôalja utcán és az Fenyô dûlôben
ugyanis vannak olyan tulajdonosok, akik-
nek a telke beleér a majdan megépülô út
nyomvonalába – mondta a fôépítész. – Itt
minden lakó hozzájárulása szükséges, hi-
szen így kezdôdhet meg – aszfaltozás elôtt
az egységes – víz- és csatornarendszer, illet-
ve elektromos hálózat kiépítése.

A jelenlévôk körében ennek híre nem ta-
lált kedvezô fogadtatásra, és az sem, hogy a
közmûtervek elkészítését követôen, a kivi-
telezés költségeihez az itt élôknek is hozzá
kellene járulni. (Egy folyóméter ivóvízcsa-
torna 23.000.- Ft., a szennyvíz csatorna be-
kerülési költsége pedig 29-30 ezer forint
folyóméterenként)

- Az Önkormányzat hiába szeretné, de
nincs annyi pénze, hogy önerôbôl építse ki
a közmûhálózatot Nagykerti-szôlôben,
ezért van szükség a lakosság hozzájárulásá-
ra – mondta Kulja András, a körzet önkor-
mányzati képviselôje.

Aztán pro és kontra, érvek és ellenérvek,
kérdések és javaslatok következtek. Az ál-

Lakossági fórum útépítésrôl,
közmûvesítésrôl

láspontok, hol távolodtak, hol pedig köze-
ledtek egymáshoz. A kompromisszumra ké-
szek a megoldás felôl érdeklôdtek, míg má-
sok inkább nemtetszésüknek adtak hangot.

- Kell az út, de nem minden áron! – mond-
ta az egyik Nagykerti-szôlôben élô ingat-
lantulajdonos. - Az udvaromon a kerítés, a
szennyvíz akna és a gázcsonk is beleesik az
építendô út nyomvonalába, nem szívesen
mondanék le ezekrôl, és a 3-4 méterrôl sem.
Arról nem is beszélve, hogy emellett még
saját költségen építtessek közmûhálózatot.

- Mindenki bevezetette a gázt, a vizet, a
villanyt, még ezek után mi fizessünk azért,
hogy út épüljön? Egyszerûen képtelenség.
Miért nem elég az a terület útnak, ami már
megvan, miért kell elvenni az ingatlanok-
ból? – fogalmazta meg kérdéseit egy másik
ingatlantulajdonos.

A kérdésre válaszolva Veress István el-
mondta, hogy a szakemberek arra töreked-
nek, hogy a lehetô legkevesebb kárt okoz-
zák. A hatályos törvények szerint azonban
a szemközti telkek között az ún. lakóútak
minimum 12 méter szélesek, így épülhet
járda, villanyoszlop, csapadékvíz elvezetô
és aszfaltút.

- Az itt élôknek elôbb el kell gondolkod-
niuk azon, hogy akarják, és tudják-e vállal-
ni az út megépítésével járó költségek vise-
lését? Két-három hét alatt eldöntik, s ha
visszajeleznek a Polgármesteri Hivatal Mû-
szaki Irodájára, akkor az Önkormányzat el-
készítteti a megosztási vázrajzot – mondta
Juhász Zoltán polgármester.

Majd Balog László, a Polgármesteri Hi-
vatal Mûszaki Irodájának városfejlesztési
ügyintézôje hozzátette:

- Ha kiderül, hogy a többség hajlandó a
költségek viselésére, akkor elkezdôdhet a
munka, elôször is az útlejegyzés, s ha már
mindenki hozzájárulását megkaptuk arról,
hogy hajlandó 3-4 métert felajánlani a tel-
kébôl útépítés céljára, akkor érdemes tovább
folytatni az egyeztetést a Nagykerti-szôlô-
ben élôkkel, amennyiben nincs ezzel kap-
csolatban egységes álláspont, úgy nem le-
het tovább lépni.



K Ö Z É L E T

4
N A G Y K Á L L Ó I  H Í R M O N D Ó  –  X V I I I .  É V F O L Y A M ,  3 .  S Z Á M  –  2 0 0 8 .  M Á R C I U S

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Bármennyire is meglepô a cím, de így
igaz. Mert vannak olyan ügyek, olyan
kérdések, amelyekben megegyezik a
kormányoldal és ellenzés vé-
leménye, és voksoláskor
egyirányba szavaznak. S
hogy ki tesz manapság ilyen
kijelentéseket? - hihetetlen,
de egy politikus, mégpedig a
FIDESZ Magyar Polgári
Párt Európa Uniós Parla-
menti képviselôje, dr. Schmitt
Pál, aki a közelmúltban
Nagykállóban járt.

Az EU Parlamentben a Ma-
gyarországot képviselô 24 kül-
dött együtt tud mûködni, mikor az ország
érdekeit kell képviselni?

– Sokkal jobban, mit a magyar Ország-
gyûlésben, mert vannak ugyan frakciók,
de nincs kormányzat és nincs ellenzék, ott
ügyek vannak. Az ügyek mögé pedig fel-
sorakoznak a „szekértáborok”, s ezek el-
sôsorban nemzeti alapon szervezôdnek.
Figyelünk egymásra, mert a nemzeti ér-
dekbôl nem szabad „kiszavazni”. Példá-

Kormányoldal és ellenzék képviselôje
nem vetélytársa egymásnak

ul, ha adva van egy mezôgazdasági, ki-
sebbségi vagy környezetvédelmi kérdés,
ahol az ország érdeke eltér a pártérdektôl,

akkor markánsan a magyar ér-
dekek mellett tesszük le a vok-
sunkat. Véleményem szerint –
a kisebb súrlódásokat leszámít-
va – jó a munkakapcsolat kö-
zöttünk. Nem vagyunk vetély-
társak.

Milyen Magyarországot, a
magyar embereket is érintô kö-
zös ügyért lobbiznak a kormány
és az ellenzéki oldalt is képvise-
lô frakciótagok jelenleg
Brüsszelben?

– A legtöbb közös erôfeszítés,
az a határon túli magyarok sorsáról szól, mert
ebben a kérdésben a szocialisták és mi is
nagyon aktívak vagyunk, például a Bólyai
Egyetem, a felvidéki, a kárpátaljai, az újvi-
déki magyar emberek sorsa, nyelvhasznála-
ta, emberi jogainak kérdése, vagy Horvát-
ország csatlakozásának ügyében is össze-
tartanak a különbözô pártállású uniós kép-
viselôk, és a magyar érdeket közösen kép-
viseljük.

A Kállai Kettôs Közalapítvány az idén
megtartotta elsô kuratóriumi ülését.

· 2008-ban a Kuratórium fontos felada-
tának tartja: a múlt év februárjában szerve-
zett Kállai Kettôs Néptáncegyüttes szakmai,
anyagi támogatását, fejlôdésének segítését.

· Égetô és legfontosabb feladat a megfe-
lelô létszámú utánpótlás csoportok létreho-
zása és fenntartása. Ennek elsô lépése volt
februárban: óvodás, alsó- és felsô tagozatos
korosztályban csoportok indítása, a már
meglévô kettô csoport mellé.

Utánpótlás csoportok:
Csibe csapat (óvodás korosz-

tály)
Rozmaring tánccsoport (7-10

éves korosztály)
Rezeda tánccsoport (11-14

éves korosztály)
Ezekbe a csoportokba még

várnak gyerekeket a vezetôk:
Márton Lászlóné Julika néni és
Márton Attila.

· A Közalapítvány és a Kál-
lai Kettôs Néptáncegyüttes idén
is folytatja, a múlt évben bevált és közked-
velt táncház sorozatát, ezáltal is népszerû-
sítve a nagykállói néptáncot, népi hagyo-
mányokat. A néptánc megismertetésével,
megszerettetésével bíznak abban, hogy
Nagykálló újra elmondhatja - a maga szép
múltjával együtt, - hogy a néptáncosok fel-
legvára!

· A Közalapítvány minden korosztállyal

KÁLLAI KETTÔS HÍREK
bejelentkezik az országos szövetségekhez,
ezáltal az országos néptáncos vérkeringés-
be tud bekapcsolódni nagykálló néptáncos
társadalma.

· Ebben az évben is fontos feladatának
tartja a Közalapítvány, a nagykállói néptán-
cos társadalommal, a civil szervezetekkel
és a nagykállói intézményekkel való együtt-
mûködést. Ezt segíti, a „Szüreti mulatság -
szüreti bálunk” népi hagyományunk felele-
venítése, amit a Közalapítvány és a Kállai

Kettôs Néptáncegyüttes a Kállai Napokra
tervez.

· Nagyon fontos és égetô probléma
nagykállói népzene zenekar alapítása. En-
nek érdekében a Kuratórium elnöke: Már-
ton Lászlóné (tel: 06-70/3161811) várja
azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akit
rendelkeznek zenei alapismeretekkel.

Márton Lászlóné

Legnagyobb nemzeti ünnepünk tisztele-
tére meghívást kaptunk a Szilágyi Emlék-
házba március 13-án.

Harsányi Gézáné Manyika néni helytör-

„Kossuth Lajos azt üzente...”
téneti múltunkat élményszerûen, gyereket,
felnôttet magával ragadóan mutatta be.
Megismerkedtünk a Szabadságharc érdekes
történeteivel, néhány kiemelkedô egyéni-

ségével, a jelképekkel, öltö-
zettel, fegyverrel. Meghallgat-
tuk Kossuth Lajos hangját ko-
rabeli felvételrôl.

Meghitt környezetben,
versekkel, dalokkal hango-
lódtunk rá a közelgô ünnep-
re. Köszönet a tartalmas, szí-
vet, lelket melengetô délelôt-
tért!

A „Süni” csoport nevében:
Máté Tiborné és

Vámosiné Csányi Judit

Petneházy Attila és közönsége

Félegyházi Józsefné

Nagykállói hölgyek saját készítésû kézi-
munkáiból rendezett kiállítás megnyitójá-
val kezdôdött az Önkormányzat, a Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft és a Nôszö-

A Nônapi kavalkád
pillanatképei

vetség által szervezett „Nônapi Kavalkád”
címû rendezvénysorozat március 6-án, majd
ugyanezen a napon dr. Czégé Zoltánné ter-
mészetgyógyász tartott elôadást a civilizá-

ciós betegségek okairól. Másnap
nônapi fitness edzésre várták a moz-
gás szerelmeseit az Aktív Zonába.
A háromnapos rendezvénysoroza-
ton volt virágvásár, termékbemuta-
tó, ásványbörze, gyöngybôl ké-
szült nyaklánc és karkötô vásár, akik
pedig a jövôbe szeretettek volna
látni, azoknak jósnô „segített”, míg
mások élénkítô masszázst vehettek.
De nem csak látni- és venni való
várta az érdeklôdôket, hanem akik
kedvet éreztek hozzá a csipkeverés
és tojáshorgolás fortélyát is elsajá-
títhatták a hozzáértôktôl.

Március 8-án, Nônapon pedig
Petneházy Attila és Tóth Zoltán a

Móricz Zsigmond Színház mûvészei nagy
sikerû zenés, ünnepi mûsorral köszöntötték
a nagykállói hölgyeket.

Az adatok azt mutatják, hogy a romák
alacsony iskolai végzettsége újraterme-
lôdik, alig mérhetô az érettségizettek,
és fôként a felsôfokú végzettségûek szá-
ma és aránya. Akik kiszorulnak a tár-
sadalmi munkamegosztásból, azoknak
jövedelmet a szociális juttatások, vala-
mint a feketemunka jelenthet.

Lenni kell kitörési pontnak a romák szá-
mára, ennek meghatározó területe, eszköze
az iskolarendszer és a felnôttoktatás lehet.
De ez nem újdonság, a felismerésig már so-
kan és sokszor eljutottak, sôt, tettek is a hely-

zet megváltoztatásáért. Mint ahogyan lé-
pést tett a Nagykállói Cigány Kisebbségi
Önkormányzat is, mikor az elmúlt évben lét-
rehozta a Nagykálló Térségi Mûvelt Cigány
Ifjúságért Alapítványt.

– A segítô alapítvány elsôdleges célja a
hátrányos helyzetû roma gyermekek felzár-
kóztatása, a békés egymás mellett élés és
esélyegyenlôség megteremtése, a foglal-

Lehetôség a kitörésre?
koztatás-oktatás, a felnôttképzés és a mun-
kahelyteremtés elôsegítése – mondja Bog-
dán Zoltán, a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke. – Nagyon fontos lenne,
hogy a roma gyermekek tovább tanulja-
nak, szakmát szerezzenek, a jobb képessé-
gûek pedig felsôoktatási intézményben
tanulhassanak.

Az alapítvány jelenleg a felnôtt-
oktatás – az általános iskolai bizonyít-
vánnyal, illetve szakképzettséggel és képe-
sítéssel nem rendelkezô roma származású
fiatalok felzárkóztatásán, a továbbtanulás-
hoz szükséges tanfolyamok - megszervezé-

sén dolgozik, a kisebb-
ség körében ugyanis
vannak olyanok, akik
még általános iskolai
végzettséget sem szerez-
tek.

– Ezeket az embere-
ket próbáljuk arra ösztö-
nözni, hogy fejezzék be
a 7-8. osztályt, majd pe-
dig szerezzenek szak-
mát, mert ennek hiányá-
ban nehezen tudnak el-
helyezkedni a munka-
erô piacon – mondja
Hamza Róbert, az Ala-
pítvány kuratóriumának
tagja. – Ez nagyon fon-

tos, mert a felzárkózás, a beilleszkedés esé-
lyét növelné. Jelenleg is tart a jelentkezési
idôszak, tehát az alapítványhoz most is ér-
keznek az emberek a befejezett osztályokat
igazoló bizonyítványokkal. Az alapítvány
megpróbál abban is a romák segítségére len-
ni, hogy a (szak)képesítés megszerzése után
gyakorlati helyet, majd pedig munkahelyet
találjon a romák számára.



O K T A T Á S ,  K U L T Ú R A

Mogyorósi László

Éjféli sírás

Ereszcsatornánk bevonja

fényével a hold neonja.

Kemény, hideg ékkô, és bánt,

nem lehet tiéd e gyémánt.

Vizes hajadban a csöppek

néma fényében fürödnek.

Fehér fényû neon-lámpa,

briliáns csöpp hull a kádba.

Keresed, de nem találod,

szertefoszlott, mint az álmod.

Sírásod hulló gyöngyeit

az árnyak összetördelik.
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KULTURÁLIS KÍNÁLÓ
2008. március – április hónapra

Március 27. 11.00 h.: Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésének 332. évfordulójára
Helye: Szabadságkert (II. Rákóczi Ferenc mellszobra)

Március 27. 18.00 h.: A Színházi Világnap alkalmából – „Csak színjáték” címmel
Pregitzer Fruzsina önálló estje; Zongorán kísér: Tamás Attila
Helye: Mûvelôdési Központ (Nagykálló, Kossuth út 8.)

Április 10. 17.00 h.: A Költészet napján Mogyorósi László – nagykállói költô –
2006-ban megjelent második verseskötetét mutatja be
Helye: Mûvelôdési Központ

Április 22. Föld napja  – „nagytakarítás” Nagykállóban és a város határában

Április 24. 10.30 h.: „Napsugár hívogató” címmel a Dongó Együttes koncertje óvodások
és kisiskolások részére
Helye: Sportcsarnok (Nagykálló, Nagybalkányi út)

Március 2-án, vasárnap délután népes
kíséretével ellátogatott a Szilágyi házba dr.
Schmitt Pál olimpikon, az Európa Parla-
ment képviselôje.  Elsô ízben fordult elô,
hogy ilyen közismert személyiség ôszinte
érdeklôdést mutatott városunk sorsa, múlt-
ja iránt. Schmitt úr velünk dúdolta a Kállai
kettôst, és kottáról énekelte az elsô, - Erkel
elôtti - Himnusz-dallamot. Elismeréssel nyi-
latkozott a magas színvonalú tárlatvezetés-
rôl, és azzal búcsúzott, hogy ide még vissza-
tér meghallgatni Kossuth hangját.

A napokban a Kulturális Örökség Mi-
nisztériumának két munkatársa látogatta
meg mindhárom állandó kiállításunkat, akik
elismeréssel szóltak a látottakról, és arról az
összefogásról, ahogyan a város lakói és ve-
zetôi megôrzik a város múltbeli értékeit.

Március 15-ike környékén érdemes be-
térni a 160 évvel ezelôtti forradalmi lobo-
gás emlékei közé akár családdal, akár óvo-
dai, iskolai csoportokkal. Hiszen a mi váro-
sunk akkor az elvártnál mindenbôl többet
vállalt, és adott a hazáért, a szabadságért. Itt
mûködött az ország két salétrom-fôzôjének
egyike.  Toborzóhelyként itt kapott kikép-
zést, ruhát, fegyvert, majd tett esküt a 10. és
a 48. honvédzászlóalj. Innen vonult be
O’sváth Pál segédtanító, Tóth Lajos iskola-
igazgató. Itt nyugszik a kállói temetôben
Láng János honvédtüzér, aki becsülettel

Márciusi extrák a Múzeumban
harcolt a szabadságért, amit „Honvéd em-
léklap”-ja is tanúsít, s aki késôbb a Gimná-
zium tanáraként köztiszteletben álló polgára
volt városunknak. Ükunokája Korponay
Bence ma abban az épületben tanul, ahol
egykor Láng János tanított.

Az idei eseménydús március következô
ünnepe a Húsvét. A Szilágyi ház néprajzi
szobájában március 16-tól 30-
ig a Bohács család hímes-
gyûjteménye lesz látható.
Bohács János tanár úr az 1970-
es években a Kossuth utcai is-
kolában tanított, s több mint
harminc éve gyûjti a hímes-to-
jásokat. A gyûjtemény mind a
száz darabját János bácsi és két
fia „locsolódással” szerezte, s
amelyeket nagykállói lányok-
asszonyok festettek.

Bohács Jánosné, Veronka
néni az ünnepek elmúltával
becsomagolta, és gondosan
tárolta, mint a karácsonyfadí-
szeket, a következô húsvétig.
A színes-szalagos gyûjteményt idén elôször
nem csak a család locsolói, hanem a Szil-
ágyi ház látogatói is megnézhetik munka-
napokon, és vasárnap 14–16 óráig (szom-
bat szünnap).

A márciusi jeles események sorát a Rá-

kóczi ünnepség zárja. A fejedelem születés-
napja alkalmából március 27-én 11,00 órá-
tól rendkívüli történelem óra lesz a Rákó-
czi szobornál. A kapcsolódó muzeális látni-
valók: a vár makettje, a Fejedelem kézírásá-
val Kállóba címzett levelei és a szülôhelyé-
rôl, Borsi testvérvárosunkból kapott fejedel-
mi címer.

Népszerûsíti muzeális kiállításainkat a
www.muzeum.hu országos honlap.

Aki még nem járt a három épületben egy-
szer jöjjön el!

Harsányi Gézáné
helytörténet-kutató

A hagyományokhoz hûen az idén is
megrendezésre kerültek iskolánkban a
szakmai napok. A rendezvény eredeti
célja az volt, hogy a különbözô szak-
macsoportos alapozó oktatásban része-
sülô diákok - oktatás-, közgazdasági-,
és rendész- szakirány - betekintést kap-
janak társaik szakterületére.

A tavasz és a Húsvét jegyében feldíszí-
tettük az iskolát és vártuk a vendégeket. A
fotókiállítás segítségével bemu-
tattuk, hogy milyen képzési pro-
filok voltak az iskolánkban, mi-
lyen volt régen a szakmai gyakor-
lat, az oktatás.

A két nap során a pedagógiás,
rendész és közgazdaságis diákok
és tanárok példaértékû összefogá-
sával, mozgalmas és látványos
rendezvények sorozatát sikerült
létrehozni.

A pedagógiások vendégségbe
hívták a település óvodásait és
kisiskolásait, és sokszínû prog-
rammal kedveskedtek nekik. A
diákok hozzájuk járnak gyakor-
latra, az óvónôk és tanítónôktôl
elsajátított ismereteket, most alaposan ki-
használták. Foglalkozásokat vezettek, me-
sejátékot adtak elô stb.

A Nagykállói Rendôrség közremûködé-
sével rendész tanulóink megismerték a rend-
ôri munka különbözô területeit. Az elôadá-
soknak nagy sikere volt, hiszen a gyerekek
kipróbálhatták a rendôrség technikai felsze-
relését, jármûvét… A szakma fortélyairól
még van mit tanulniuk, de a rendôr- rendész
focimeccsen már ôk bizonyultak ügyesebb-
nek.

Az üzleti világ, a vállalkozói szféra rej-
telmeirôl gyakorló szakemberektôl hallhat-

Szakmai napok a Budaiban
A nagykállói School of Business Üzleti

és Mûvészeti Szakképzô Iskola háromfôs di-
ákcsapata 2008. március 7-8-án
a Dunaújvárosban megrendezett
Ifjú Üzletemberek Országos Ve-
télkedôjén versenyzett.

Iskolánk már 4. éve rendsze-
resen részt vesz ezen a vetélke-
dôn. A diákok által mûködtetett
Illat-Varázs Gyakorló Kft.-t,
Csordás Vivien, Tóth Andrienn
és Varga Annamária 13. évfolya-
mos tanulók képviselték. A ver-
senyzôk egy valós cég mûködé-
sét „mutatták be”, a versenyfel-
adatok során pedig szakmai tu-
dásukon túl kreativitásukról is
számot adtak. A vetélkedôn a
környezettudatos magatartás
köré szervezôdtek a gyakorlati
feladatok. Ennek egyik része
volt egy környezetvédelmi pá-
lyázat megírása, amiben a nagykállói csa-
pat bizonyult a legjobbnak, elnyerték
ugyanis a legjobb pályázatírónak járó kü-
löndíjat.

Csapatunk eredményesen helyt állt a

Nagykállói ifjú üzletemberek
megmérettetésen, ahol nemcsak iskolánk,
hanem Nagykálló nevét is megismerhették

az ország különbözô területérôl érkezett
versenyzôk.

Kelemenné Orosz Melinda
felkészítô tanár

Csapattagok: Csordás Vivien, Varga Annamária, és
Tóth Adrienn. Felkészítô tanárok: a kép bal oldalán
Kelemenné Orosz Melinda, a kép jobb oldalán Szakács
Árpádné tanárnôk

tak a közgazdaságisok elôadásokat. Talán
sikerült bebizonyítani az elôadóknak, hogy
a pénz világa nyitva áll mindenki elôtt, aki
jó szakember, akar és tud is dolgozni.

A rendezvények nagyon jó hangulatúak
voltak. A diákok és tanáraik a közös munka
során új oldalaikról ismerhették meg egy-
mást. Bebizonyosodott az is, hogy nagyon
sok a jószándékú ember, akik odafigyelés-
sel és segítôkészséggel szinte minden prob-
lémát segítettek megoldani. Külön köszö-

netet szeretnénk mondani azoknak, akik
hozzájárultak, ill. segítették a rendezvények
megszervezését, lebonyolítását.

– Tridem Kft - Kisléta
– Széplaki cukrászat - Nagykálló
– H+R Sütôüzem - Napkor
– Bölcskei György - Nagykálló
– Horváth Károly - Nagykálló
– Rácz Bálintné - Szakoly
– Kovács Sándorné - Pócspetri
– Ifj. Csaholczi Gusztáv
– Buzogány Béla
– AZ SZMK részérôl Hadadi Istvánné,

Jónás Istvánné, Diósi Mihályné

Tavaszi zsongás a Kállayban
A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

diákjai idén is részt vettek Nyíregyházán a
„Nyír-diák napok 2008” rendezvényein.

A Szakiskola két tanulója - Szögi Erika
(9. A/Sz osztály) és Horváth Éva (12. A) - a
szép és tiszta beszéd híve, s akikhez közel
áll az irodalom, ezért vers- és prózamondás
kategóriába neveztek, ahol szép eredményt
értek el.

Köztudottan nem tartozik az iskola pro-

filjába a tánctanítás, ennek ellenére két osz-
tály is jelentkezett a táncversenyre, ahol fõ-
leg az iskolák profi, tanult táncosai verse-
nyeztek. Remekül helyt álltak a nagykállói
diákok, modern tánc bemutatójukkal, ugyan-
is a 12. A osztály az 5. helyen végzett, de jól
szerepeltek a 9. B/K osztályosok is. Nagy si-
kert aratott a Nyír-diák napi rendezvényen a
szólóének kategóriában induló Gyõri Krisz-
tina 10. A/SZ osztályos tanuló is.
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K Ö Z É L E T

A táplálkozás és a fogak
egészsége szoros összefüg-
gésben állnak. Számos ku-
tatás kimutatta, hogy nem
az elfogyasztott szénhidrát
mennyisége, hanem annak
gyakorisága az, ami számot-
tevô. Közvetlen a fôétkezé-
sek után fogyasztott cukor
kevésbé ártalmas a fogakra,
mint az étkezések közötti
ún. nassolás. A szénhidrát-
ok bomlásából származó sa-

A cukorfogyasztás
ártalmas hatásáról

vak maró (eróziós) hatásá-
nak következtében a fogko-
rona külsô része (zománc)
elsárgul, felpuhul, idôvel
kopik, majd túlérzékennyé
válik. Ezért azt javaslom,
hogy kerüljük a cukortartal-
mú ételeket és italokat a fô-
étkezések között, édessége-
ket kizárólag közvetlenül a
fôétkezések után fo-
gyasszunk! Két fôétkezés
között lehetôleg zöldséget,

gyümöl-
csöt, saj-
tot, tejet
v a g y
joghurtot együnk! Hanya-
goljuk a nassolást az étke-
zések között, mert így fo-
guk sem romlik olyan gyor-
san, és a kilók sem gyara-
podnak.

Dr. Dankócsik Enikô
 fogorvos

Nyaralni készülôk figyelmébe!
A Fekete-tenger partjára utazó csoporthoz

– igen kedvezô áron –
még csatlakozhatnak  a kirándulni, pihenni vágyók.

IDÔPONT: 2008. június 20–29.
Érdeklôdjön és jelentkezzen minél hamarabb

a következô telefonszámon:
42/263-157, vagy 70/259-6889

A nagykállói Római Ka-
tolikus Egyházközség
Szent Kristóf Karitász
csoportja február elején
rendezte meg Jótékony-
sági batyus bálját a
Nagykállói Kállay Ru-
dolf Szakiskola aulájá-
ban.

Nagy izgalommal
látunk a munkához.
Voltak, akik a meg-
hívókat készítették
és a belépô jegyeket,
míg mások terjesz-
tették és árulták azo-
kat. Volt, aki a tom-
bolákat gyûjtötte
össze. Aztán egyre
közeledett a bál idôpontja,
nem tudtuk, hogy hány em-
berre számíthatunk. Sok

szorgos kéz dolgozott
együtt, itt lehetett érezni,
hogy milyen nagy szükség
van egymásra.

A nagykállói Karitász
elsô bálja

Eljött a nagy nap, s vár-
tuk az elsô vendégeket.
Meglepôdve tapasztaltuk,
hogy milyen sok ember ér-
kezik. Pillanatok alatt meg-
telt a terem.

Az egybegyûlteket Vitai
László apát úr köszöntötte,

majd az estet méltatta, amit
„mint egy újszülöttet
vesszük körül” – mondta.

- Az Egyházközség, az
egyesület tagjai farsangi ví-
gasságot, bált rendeznek ott,
ahol 1771-ben
iskolát alapítot-
tak templom-
mal-plébániá-
val szemben,
most úgy érez-
zük, magunkat,
mintha otthon
lennénk.

Legyen jövô-
je ennek az el-
kezdett és újra kezdett ese-
ménynek. Én bízom benne,
hogy lesz jövôje, hiszen
olyan sokan segítik. Úgy,
mint egy gyermeket, aki jár-
ni tanul. Köszönöm a jövô

Kiskállóban a Szent Er-
zsébet Kápolna mögött
lévô helyiségbe ruhát le-
het hozni és vinni.  Min-
den szombaton 10,00-
tôl 12,00 óráig.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak a támogatóknak, akik hozzájárultak a nagykállói
Karitász elsô báljához, melynek bevételébôl 100.000
forinttal tudtunk támogatni öt rászoruló gyermeket,
és másokat 20 üveg Béres Cseppel, a Beteg Gyermeke-
kért Alapítványon keresztül. Ezeket az adományokat
személyesen adtuk árt.

Ha mindenki csak egy kicsit adna, könnyebbé ten-
nénk ezeknek a gyerekeknek, és hozzátartozóiknak az
életét.

Segíts, hogy segíthessünk!

nevében – zártó gondolatai
Vitai László apát úr.

A köszöntôszavak után
Klániczánné Erdôhegyi Ka-
rolina vezetésével a Kállai
lakodalmas elôadása követ-
kezett, majd az Egy húron
pendülünk zenekar a hatva-
nas évek dallamait idézte

fel. Ôket Hekman Erzsébet
mûsora követte, aki slágere-
ket énekelt, ezután pedig a
Fodor testvérek táncbemu-
tatóját tekintettük a vacso-
ra elôtt. Jó volt látni, ahogy
kígyóznak a sorok a
töltötkáposzta felé (640-et
töltöttünk) s látni a roska-
dásig megterített asztalokat.
Vacsora után a Juhász Zol-
tán polgármester úr is meg-
érkezett, akit nagy tapssal
üdvözöltük.

Sokat táncoltunk, s lát-
tuk, hogy mosolyognak
egymásra az emberek. Itt
éreztük meg igazán a test-
véri szeretet. Éjfélkor leállt
a zene, a tánc. Közösen el-
énekeltük a Himnuszt, a
Boldogasszony anyánkat és

a Székelyhimnuszt. Humo-
ros programokkal töltöttük
a hátralevô idôt. Nem akar-
tak az emberek haza menni,
olyan jól érezték magukat.
Akkor eldöntöttük, hogy
minden évben megszervez-
zük a Karitász bált.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a fellépô tánco-
soknak, énekeseknek, zené-
szeknek, minden kedves
vendégnek és támogatónk-
nak az önzetlen hozzájáru-
lását a bál sikeréhez.

Hekmanné
Balogh Erzsébet

Karitász csoportvezetô

Vitai László, Zilahy Sándorné,
Hekmanné Balogh Erzsébet

Hekman Erzsébet

Személyi jövedelemadója 1 %-nak felajánlásával Ön a

K Á L L A I  K E T T Ô S  K Ö Z A L A P Í T V Á N Y
célkitûzéseinek megvalósulását is támogathatja,

nevezetesen:
· A Kállai Kettôs Néptáncegyüttes  mûködését
· A XXIV. Kállai Kettôs Néptáncfesztivál megrendezését
· Az iskolarendszerû néptáncoktatást,..

A KÖZALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18793589-1-15

×  ×  ×  ×  ×  ×

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatja a nagykállói
Szabadidôsport és Természetbarát Egyesületet.

Az egyesület adószáma: 18790469-1-15
×  ×  ×  ×  ×  ×

Segítsen, hogy segíthessünk!
 Jövedelemadója 1 %-ával támogassa Ön is alapítványunkat.

A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány
adószáma: 18811283-1-15

1%   1%   1%

Bosszantó…

…gondolatok a könyvtárban.

Könyvek folyóiratok között csendben olvasgatók, suttogva beszélgetôk.
Ilyen volt a régi könyvtár olvasóterme.
Ha csak néhány percre is, de szinte naponta bejártam a könyvtárba sokadmagam-

mal. Ma már ritkábban megyek, s úgy látom megritkultak a régi látogatók is.
A könyvtárban ma már – néhány kivételtôl eltekintve – hangoskodó, káromkodó

gyerekeket találok, akik magatartásukkal zavarják az olvasókat, az internetezôket. Ha
valaki megpróbálja „fegyelmezni” ôket, - még a lányok is – parlagi stílusban szólnak
vissza.

Annak örülök, hogy az utca és a kocsma helyett, – erre is volt szomorú példa – a
könyvtárban ülnek le szabadidejüket eltölteni.

De nem lehetne kevésbé megbotránkoztatóan?
Nekünk kell, kellene megtanítani, hol és hogyan viselkedjenek, mert nem csak

magukat, hanem szüleiket, tanáraikat és iskolájukat is lejáratják.
Megpróbáljuk?

bk

A Nagykállói Nôszövetség
2008. április 07-én (hétfôn) 17.30 órától tartja következô

találkozóját, a Mûvelôdési Központban (Kossuth út 8.)
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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S P O R T

2008. február 25-én meg-
rázó hír borzolta fel váro-
sunk, megyénk lakóinak
lelkét, ami a megye határa-
in túl élô sportszeretôkhöz
is eljutott: életének 46. évé-
ben hosszú, súlyos betegség
után elhunyt Boda Mihály.

Tavaly derült ki
betegsége, de a ha-
lálhírre felkészülni
mégsem voltunk
képesek. Amikor
barátai, közeli is-
merôsei már szem-
besültek azzal,
hogy nincs remény
a gyógyulásra, ô az
utolsó pillanatokig küzdött,
hitte és akarta, hogy felépül,
újra egészséges lesz. Ez is
emberi, sportemberi nagysá-
gát bizonyította.

Arra kérem, most Önöket
álljunk meg egy pillanatra
és emlékezzünk rá, hisz so-
kunknak eszébe jut Misirôl
egy kedves, humoros törté-
net, esemény.

Tisztelt és szeretett halot-
tunk egy 11 gyermekes csa-
lád legkisebb gyerekeként
született Törökszentmik-
lóson. A nagycsaládban
megtanulta szeretni a szépet,
és tisztelni a jót. Olyan lelki
gazdagságra tett szert, ame-
lyik erôt adott számára a
nehéz idôkben. Itt ívódott
bele az a kitartás, amelynek
köszönhetôen soha sem ve-
szítette el a hitét, tudott erôt
meríteni abból a munkából,
amit éppen végzett, és meg-
tanult az utolsó leheletéig
küzdeni.

Kisgyermekkora óta szö-
vögette álmait, arról, hogy

Egy örök koszorú Boda Mihály emlékére

ô egyszer híres futballista
lesz. 14 éves korában felvé-
telt nyert a székesfehérvári
Sportgimnáziumba. Az érett-
ségi bizonyítvány megszer-
zése után már hivatásos já-
tékos volt.

Pályafutása elején futbal-
lozott Székesfe-
hérváron, Hódme-
zôvásárhelyen,
Mindszenten és
Mezôtúron is.

1984-ben Szar-
vasra igazolt, ahol
megismerte felesé-
gét, gyerekeinek
édesanyját.

1986-ban került Nyíregy-
háza, akkor másodosz-
tályú csapatába. Az
NYVSC-ben 1986 és
1990 között 124 alka-
lommal lépett pályára
bajnoki mérkôzésen.
Élete nagy szakmai és
emberi elismerésének
tartotta, hogy 2003-
ban átvehette a Sparta-
cus lovagrendet.

1990-ben 2 évre
visszatért Szarvasra,
majd innen egyesüle-
tünkhöz vezetett az
útja, ahol a megyei és
az NB III-as csapatunk
erôssége volt játékos-
ként, késôbb pedig edzô-
ként.

1997-ben Tiszafüredre
vezetett az útja, ahol újabb
feladatok és kihívások vár-
ták, immár edzôként kellett
bizonyítania, és megfelelnie
az elvárásoknak, majd ismét
visszatért egyesületünkhöz.

Távozása után, a labdarú-
gásban már nem vállalt köz-

vetlen szerepet, de sport
iránti szeretete továbbra is
megmaradt. Lányait is igazi
sportembernek nevelte, akik
megörökölték édesapjuktól
a sport iránti elhivatottsá-
got, szeretetet, alázatot. Nem
véletlen, hogy ôk is aktív
sportolók lettek, mindketten
kézilabdáznak. Nem volt
olyan hazai mérkôzésük,
ahol édesapjuk ne figyelte
volna ôket a lelátóról. Aki
látta észrevehette azt az
atyai büszkeséget, féltés,
szeretetet és sportemberi
tiszteletet, amivel ezeket a
mérkôzéseket nézte.

Boda Mihályra emléke-

zünk, az ismerôsre, a barát-
ra, a sportemberre. Hozzáál-
lása, életszemlélete, maga-
tartása, gondolkodása igazi
példa mindannyiunk számá-
ra.

Kedves Misi! Örökké a
szívünkben, lelkünkben
élsz, sosem felejtünk el.

Az NVSE vezetôi,
labdarúgói és szurkolói

Focirandevúra hívtuk
február 10-én az NSE csa-
patait a nagykállói Sport-
csarnokba, ahol szép szá-
mú közönség szurkolt a já-
tékosoknak.

Egymást váltva a legki-
sebbektôl a legnagyobba-
kig pályára léptek korosz-
tályos csapataink, a pár
perces edzést játék követ-
te. A találkozóval az volt a
célunk, hogy a közönség
megismerje csapatainkat,
játékosainkat, illetve az,

Focirandevú 
hogy játékosainkban erô-
sítsük az összetartozás ér-
zését, mert büszkén mond-
hatjuk, hogy az NVSE szí-
neiben jelenleg 150 spor-
toló rúgja a bôrt.

Fantasztikus élmény
volt, mikor a legkisebbek
közös edzésen vehettek
részt felnôtt csapatunkkal.
A focirandevú folytatás
nyáron, a bajnokság végén
lesz, de ekkor már a sza-
badban, füvön.

Papp László

HELYREIGAZÍTÁS!

Keveset és ritkán moz-
gunk! – sokszor halljuk ezt
a mondatot, és tisztelet a ki-
vételnek, de be is tartjuk.
Sajnos, igaz ez a gyerekek-
re is. Pedig azok,
akik felvállalták,
hogy megmoz-
gatják az embe-
reket, mindent
m e g t e s z n e k ,
hogy felkeltsék
az érdeklôdésün-
ket. Nagy-
kállóban is válto-
zatos és színes a
kínálat a diáksportot illetô-
en, ami nemrég tovább bô-
vült.

Nagykállóban már a ko-
rábbi években megalakult a
birkózó egyesület, de az ak-
kori edzô betegsége miatt
egy idôre fel kellett füg-
geszteni az edzéseket.
Hosszú szünet után most is-
mét megkezdte munkájáét a
Nagykállói Birkózó Egye-
sület.

- November végén kez-
dôdtek az edzések, a Kállay
Rudolf Szakiskola tornater-
mében – mondja Sôrés Lász-
ló, a Nagykállói Birkózó
Egyesület elnöke. – Koráb-
ban a felkészüléshez szük-
séges eszközöket béreltük,
most viszont az Önkor-
mányzat és szponzori támo-
gatásból sikerült birkózó
szônyeget, takarót, valamint
mezeket és cipôket is besze-

A Nagykállói Hírmondó elôzô számában a „Sportolási lehetôség diákoknak”
címû írás közlésekor nem a megfelelô szöveg került a lapba. A pontatlanságért
ezúton kérünk elnézést az érintettektôl: Sôrés Lászlótól, Nyeste Istvántól és a tisz-
telt Olvasóktól.

Sportolási lehetôség diákoknak
rezni, tehát adottak a felté-
telek a sportolásra. Egyesü-
letünk szeretne lehetôséget
biztosítani a fiataloknak,
hogy mozogjanak, sportol-

janak, egy-két fogást meg-
tanuljanak. Sôt, tovább me-
gyek: adott a lehetôség,
hogy akár versenysportoló-
kat neveljünk Nagykálló-
ban, az edzô, Nyeste István
kiváló szakmai tapasztalatá-
nak köszönhetôen talán ez
sem lehetetlen,

Az Egyesület általános
iskolás diákok számára, di-
áksport jelleggel szervezi az
edzéseket, amibôl idôvel
kinôhet egy felnôtt csapat is.
Jelenleg 20-an járnak – a

nôi emancipációnak kö-
szönhetôen lányok is - rend-
szeresen edzeni, hétfôn és
pénteken délután.

– Az egyesületbe várjuk
azokat az általános iskola 1-
8 illetve, a középiskola 9. és
10. osztályos tanulóit, aki-
ket érdekel a küzdôsport -
mondja Nyeste István edzô.
- Az edzéseken, majd pedig
a versenyeken ezt a küzdô-
sportot is párban játsszák a
sportolók ezért fontos, hogy
mindenkinek meglegyen az
erônléti partnere, mert így
tudnak fejlôdni a különbö-
zô súlycsoportok.

A Nagykállói Birkózó
Egyesület edzést tart
hétfôn 16,00 órától és

pénteken 15,30 órától a
Nagykállói Kállay
Rudolf Szakiskola

tornatermében
(Nagykálló,

Kossuth út 8.)
Telefon:

06-20/313-96-69

A Szabadidôsport és Ter-
mészetbarát Egyesület
(SZATE) idén már harmadik
alkalommal szervezett utcai

futóversenyt március 15-én.
A kissé hûvös, szeles márci-
usi reggel ellenére szép
számban érkeztek a sportol-
ni vágyók a Fôtérre, ahon-
nan indították a futókat.

Utcai futóverseny – március 15-én
A futóversenyen - az 1-3.

helyen - a következô eredmé-
nyek születtek:

Óvodások:

1. Nagy Imola
2. Berettyán

Anna
3. Nagy Gergô

Általános is-
kola alsó tago-
zatos lányok:

1. Péter
Andrea

2. Tóth Gréta
3. Jaczina Jolán

Általános iskola alsó ta-
gozatos fiúk:

1. Sipos József
2. Nyíri Róbert
3. Kondor Péter

Általános iskola felsô
tagozatos lányok:

1. Szôke Zsuzsanna
2. Kígyósi Alexandra
3. Kocsis Ramóna

Általános iskola felsô
tagozatos fiúk:

1. Bardi János
2. Farkas Lajos
3. Bereczki Csaba

Középiskolás lányok:
1. Kondor Marianna
2. Garai Gréta
3. Horváth Barbara

Középiskolás fiúk:

1. Törô Imre
2. Bátyi Csaba
3. Máté Róbert

Felnôttek - nôk:

1. Pappné File Katalin
2. Kissné Nagy Mária
3. Gebriné

Donka Mária

Felnôttek – férfiak:

1. Garai József
2. Tóth Tibor
3. Csekk Mihály

Senior:

1. Sós András
2. Papp László
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MO Z A I K

APRÓHIRDETÉS Hirdetésfelvétel:
E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu

Telefon: 42/263-141, 70/24-313-24

HIRDETÉSI SZELVÉNY
 Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói
Hírmondó következô számában ingyenesen tegyék közzé.

A hirdetés szövege: ...........................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Név: ..................................................................................

Cím: ..................................................................................
Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szívesked-
jenek leadni a Polgármesteri Hivatal – Somogyi B. u. 5–7.
szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

Nagykálló, Ibolya utcán 136 nm-es, 12 éve épült, tetôteres, 4
szoba+nappali+étkezôs, nagykonyhás, 2 fürdôszobás családi ház pin-
cével, kétállásos, fûtött garázzsal, gáz és vegyes-fûtésrendszerrel,
melléképületekkel, parkosított kerttel és udvarral ELADÓ.
Telefon: 70/379-4293

Nagykálló, Kisharangodi úton vállalkozásra is alkalmas, többgenerá-
ciós kertes családi ház, ELADÓ. Kisebb lakás - csere esetén - beszá-
mítható. Telefon: 06-20/446-0020

Nagykállóban játszótérrel szemben 3 szoba+étkezôs, gáz- és vegyes
tüzeléses fûtésrendszerû családi ház ELADÓ.
Telefon: 06-20/381-0824

Nagykálló belvárosában a Petôfi úton 216 nm-es összkomfortos csa-
ládi ház 1100 nm-es telken ELADÓ.
Telefon: 06-70/322-7974

Nagykállóban, a Bátori úton 2,5 szobás, nagy nappalis, alápincézett,
családi ház garázzsal, központi fûtéssel, a fürdôszobában hidromasszázs
zuhanykabinnal, 2 kapubeállóval, parkosított udvarral, saját játszó-
térrel sürgôsen ELADÓ.
Telefon: 0670/345-1253

Csatornázás, bádogos munkák készítése, régi tetôk javítása, új lemez-
tetôk kialakítása GARANCIÁVAL.
Telefon: 06-70/223-4693

Sarokülô rekamié ELADÓ. Ár: 8.000 Ft.
Telefon: 06-42/264-601

Használt motorok és alkatrészek - MZ, ETZ, JAWA, SIMSON, PAN-
NÓNIA, CSEPEL, SR2 BABETTA, HONDA, YAMAHA - ELADÓK
Telefon: 06-30/535-1735

Kismamafarmer, kismamanadrág felsôvel, pelenkázó állvány, kiskád
ELADÓ.  Ár: 2.000 Ft/ db.
Telefon: 06-30/222-0319

Világhírû japán kristálygomba ELADÓ. Méregtelenítô hatású, vér-
nyomásra, súlyproblémákra, daganatok kezelésére.
Telefon: 06-70/6100-267


