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Európai Uniós támogatásból a Birke-
tanyára és Nagykálló Kállósemjén között
hamarosan kerékpárút épülhet. A beru-
házások összköltségvetése csaknem 124
millió forint, amibõl több mint 100 mil-
liót Uniós pályázaton nyert az Önkor-
mányzat.

– A Nagykálló Birke-tanyára vezetõ kerék-
párút megépítésére már többször pályáztunk,
mindeddig eredménytelenül, most azonban
számunkra kedvezõen bírálták el a benyújtott
pályázatot – mondja Juhász Zoltán polgár-
mester

Kerékpárút épül
– Uniós támogatásból

– Apró szépséghibája azonban ennek a
beruházásnak, hogy a kerékpárút a 4102-es
számú út mentén, külterületen, a várostáblától
Birke-tanyáig épülhet meg, tehát a belterületet
nem érinti. Természetesen a jövõben a városon
belüli szakaszt is szeretnénk megépíteni, ezért
elkészítettük ennek a tervpályázatát. A Birke-
tanyára vezetõ kerékpárút megépítésének célja:
a Nagykállót Napkorral összekötõ út mentén
élõk életminõségének javítása. Ezzel a beru-

A kép illusztráció

házással szeretnénk megkönnyíteni az itt lakók
mindennapjait. Érezzék, hogy bár lakókör-
zetük távol esik a központtól, ugyanolyan fon-
tos ennek fejlesztése is, mint a többi városrészé.

A Napkor irányába vezetõ út mellett egy
1,3 km hosszú szilárd burkolatú, a megfelelõ
töltéssel ellátott kerékpárút épül 32.940.000
Ft. összköltségvetésbõl, amibõl a pályázati
támogatás: 22.646.000 Ft.

Az itt élõ munkaképes felnõttek döntõ
többsége Nagykállóban dolgozik és a távolság-
ból adódóan gyalog, illetve kerékpárral
közlekedik, ami a gépjármûforgalom miatt
nem biztonságos, de bizonyos, hogy nem csak
õk fogják használni ezt a bicikliutat.

A másik, a „Bike”-ra keresztelt, Nagykálló-
Kállósemjént összekötõ kerékpárút építése
90.841.080 forintból valósulhat meg, amibõl
több mint 81 millió Ft. támogatás. Ebbõl az
összegbõl egy 3,3 km hosszúságú szakasz
épülhet. Ez az összekötõ kerékpárút egy átfogó,
szervezett koncepció része, mely a Kistérség
településeit összekötõ kerékpárutak megépíté-
sére irányul, s a fejlesztésnek a – Nagykálló-
Kállósemjén – kerékpárút megépítése az elsõ
mérföldköve

A beruházás fontosságát bizonyítja, hogy
az M3-as autópálya megépülésével ezen a
szakaszon is megnõtt a gépjármû forgalom,
ezáltal a kerékpáros közlekedés veszélye is
tovább fokozódott.

Mindkét kerékpárút megépítése több
szempontból is pozitívan hat a közvetlen és
közvetett környezetre, hiszen a munkába járók
közlekedését könnyíti és fokozza biztonságu-
kat, s feltehetõen lesznek olyanok is, akik a
gépkocsi helyet inkább az élõvilágnak is ked-
vezõbb kétkerekûvel közlekednek majd.

 – Mit szól a szoborlopáshoz? UTCA EMBERE
Mányák Attiláné: Varga József:

Soltész Istvánné

TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON
2008. július 19-27. között

Az alapgondolat
jegyében, misze-
rint: megszer-
vezni, és visszatérõ
rendszeres-séggel
megtartani egy
olyan tábort, ahol
a zene, a tánc, a
mesterségek egy-

Idén 24. alkalommal ajánljuk mindezt
azon kispénzû érdeklõdõ családoknak és fia-
taloknak, akik egyébként is szabadulni akarnak
– ha csak egy kis idõre – a város zajától,  akik
nem idegenkednek a nomád körülményektõl
és érdeklõdnek a magyar népi kultúra iránt.

Szeretettel várjuk a nagykállói gyerekeket,
felnõttek is a hangulatos, tartalmas prog-
ramokra. Az idei tábor újdonsága, hogy
lehetõséget biztosítunk azoknak a szülõknek
is, akik nem tudják megoldani gyermekük
nyári elhelyezését, vagy csak szeretnék, ha
bepillantást nyernének csemetéik a népi
kultúrába, eleink mindennapi tevékenységébe.
Ezért a tábor ideje alatt lehetõség van arra,
hogy napközis jelleggel részt vegyenek a
programokon.

A napijegy: 17 óráig:
14 éves korig: 600,-Ft.
14 éves kortól:          750,-Ft.

A napijegy ára a kézmûves-foglalkozások
anyag és eszközszükségletét tartalmazza. Az
étkezés költségét azonban nem fedezi, ezért
igény szerint meleg étel rendelhetõ.

(Étkezési költség: reggeli 350.-Ft/adag, ebéd:
650.-Ft/adag, vacsora: 500.-Ft/adag)

Személyes felszerelésrõl (evõeszközkészletrõl,
tisztálkodó felszerelésrõl, váltó- és meleg
ruháról stb.) mindenki maga gondoskodjon,
és hozzon magával 4 napnál nem régebbi
egészségügyi igazolást, melynek a következõkre
kell kiterjednie:

a) a vizsgálat alkalmával semmilyen akut
fertõzõ betegségben nem szenved,

b) tetû- és rühmentes, valamint
c) az életkorhoz kötött védõoltásokkal ren-

delkezik, és ezt a védõoltási könyv bemutatá-
sával, vagy más alkalmas módon igazolni tudja
a leendõ táborozó.

A TÉKA TÁBORBAN idén is különbözõ
kézmûves foglalkozásokkal várjuk a kicsiket
és nagyokat, többek között lesz anyagozás,
csipkeverés, fafaragás, gyöngyfûzés, gyékény-
és vesszõfonás, nemezelés, valamint vályogvetés
és népi játékok készítése. A csûrben pedig tánc-
tanítás, ahol a muzsikát: a Galga, a Bürkös és
a Moldvai Zenekar húzza majd.

A Harangodról és a táborról bõvebben
a www.nagykalloharangod.hu honlapon
olvashatnak, illetve felvilágosítást kap-
hatnak a következõ telefonszámon:

30/257-70-65

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

 Nagykállóban június 9-re virradóra, a
Szabadság térrõl ellopták II. Rákóczi Fe-
renc bronzötvözetbõl készült mellszobrát,
június 13-án reggelre pedig Nyíregyhá-
záról Vécsey Károly szobrát vitték el. A
két, bronzötvözetbõl készült mûalkotás
értéke meghaladja az ötmillió forintot. A
nagykállói rendõrök bravúros gyorsaság-
gal megtalálták az elkövetõket, akik felda-
rabolták a szobrokat, a nagykállói mûal-
kotást 40.000 forintért el is adták.

A nagykállói rendõrök elfogták
a Rákóczi szobor elrablóit

szerre, egy helyen megtalálhatók – szer-
vezzük idén is a hagyományõrzõ TÉKA
TÁBORT 2008. július 19. és 27. között
Nagykálló-Harangodon.

II. Rákóczi Ferenc mellszobrát még 2003-
ban állíttatta Nagykálló Város Önkormányzata.
A bûncselekmény elkövetése után a város
vezetése 50.000 forint nyomravezetõi díjat
ajánlott fel. Az ügyben a Nagykállói Rendõrõrs
indított nyomozást, akik a térfigyelõ kamera
felvételét elemezték, s ennek alapján próbálták
az elkövetéshez használt gépkocsit beazono-
sítani. Ezzel párhuzamosan sorra ellenõrizték
a fém-felvásárló telephelyeket és a környéken
számításba jöhetõ bûnözõi köröket, akiket
korábban hasonló jellegû bûncselekményekért
ítéltek el, de nem akadtak a szobor nyomára.
A rendõrök feltételezték, hogy a vizsgálat
során Nyíregyházáról elrabolt Vécsey szobor
és a nagykállói Rákóczi szoborlopás között
összefüggés lehet.

– A nyomozás során az elkövetõk által
használt gépkocsira utaló adatot találtunk –
mondja Tóth Attila, a rendõrõrs parancsnoka.

Június 14-én a nagykál-
lói rendõrök Piricsén
állítottak meg egy, a tér-
figyelõ kamera felvételén részben beazono-
sítható autót. A csomagtartó átvizsgálásakor,
a pótkerék helyén egy zsákban fémdarabokat
– késõbb kiderült, hogy a Vécsey szobor ma-
radványait – találták. Az autóban ülõ két
férfit, egy 20 és egy 40 éves ömbölyi lakost
elõállították az õrsön. Kihallgatásuk során
beismerték, hogy mindkét bûncselekményt õk
követték el. Elmondták, hogy a nagykállói
Rákóczi szobrot a felismerhetetlenségig össze-
törték és 12 órán belül eladták 40 ezer forin-
tért, elmondásuk szerint egy ismeretlen férfi-
nak. A büntetett elõéletû személyeket õrizetbe
vették és a Nagykállói Rendõrõrs elõzetes
letartóztatásukat kezdeményezte. Harmadik
társuk jelenleg szökésben van, ellene elfogató
parancsot adtak ki.

– A kihallgatás során az egyik gyanúsított
elmondta, hogy tudatosan választották ki II.
Rákóczi Ferenc szobrát, a másikat viszont vé-
letlenül vették észre, amikor arra jártak. Állítása
szerint nem voltak tisztában vele, hogy milliós
károkat okoznak, sõt, ha tudták volna, el sem
követik a bûncselekményeket – tette hozzá
Tóth Attila õrnagy, aki elmondta, hogy mun-
katársaival az elmúlt néhány napban mindent
megtettek annak érdekében, hogy kézre ke-
rítsék az elkövetõket.

Felháborítónak tar-
tom, azt, ami Nagykálló-
ban és Nyíregyházán
történt! Biztosra vettem,
hogy színesfém tolvajok
vihették el a szobrokat.
Az ilyen eseteket szerin-

tem nem lehet megakadályozni, az emberek
egymásra sem figyelnek, a köztéri szobrokra
még kevésbé.

Szerintem a polgár-
õröknek is gyakrabban
kellene megjeleni a város-
ban, aminek bizonyára
visszatartó hatása lenne a
bûnözõkkel szemben. A
felvásárlóknak is oda kéne
figyelni, hogy kitõl, mit

vesznek át, illetve ezeket a kereskedõket gyak-
rabban ellenõrizhetnék, mert õk is ludasok, hi-
szen, ha nem vennék át a bizonytalan eredetû
fémeket, akkor nem lenne értelme a lopásnak.

Én értesítettem a rend-
õrséget, az Önkormány-
zatot, hogy eltûnt a szo-
bor a Szabadság térrõl,
azon a reggelen, pedig az
emberek jöttek-mentek,
senkinek nem tûnt fel,

hogy hiányzik a szobor a talapzatról.  Barbár-
ságnak tartom, ami most Nagykállóban történt.

Szerintem a rend-
õröknek többet kéne
járõrözni, mert nagyon
sok randalírozó fiatal
van. Amikor én fiatal
voltam, a 18 év alattiak
este 8 óra után már nem

Rácz János:

lehettek kint, most is meg kéne tiltani, hogy
éjszaka csavarogjanak.
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Idõközi választás Nagykállóban
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A nagykállói 03. számú egyéni választókerületben 2008. június 29-re (vasárnap)
kitûzött idõközi önkormányzati képviselõválasztásra nyilvántartásba vett jelölõ
szervezetek és jelöltek névsora.

 
Jelölõ szervezet: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Orosz János András, a Magyar Szocialista Párt települési kompenzációs listájáról megvá-
lasztott képviselõ 2008. május 13. napján el-hunyt.  

 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése
szerint: „Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fõvárosi listáról megválasztott képviselõ kiesik,
helyére a jelölõ szervezet a megüresedéstõl számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet
az illetékes választási bizottsághoz.”

 A fenti jelölõ szervezet kapcsolattartója 2008. május 30. napján tett bejelentésének megfelelõen
az elhunyt képviselõ mandátumát Bakk Ferenc Nagykálló, Rózsa út 40. szám alatti lakos
töltötte be.

Helyi Választási Iroda

Régi-új tag a Képviselõ-testületben

A szabályozás értelmében 2008. június
15.-tõl a támogatás lakóház építés esetén
350. 000.- Ft, valamint lakásvásárlás ese-
tén 250. 000. Ft, de a támogatás maximum
15. 000. 000.- Ft költségszintû és kivitelezésû
nagykállói lakóház építésére, lakás vásárlására
állapítható meg. A támogatás formája to-
vábbra is vissza nem térítendõ támoga-
tás, illetve kamatmentes kölcsön lehet.

Támogatás nyújtható minden olyan:

– családnak, ahol a házastársak leg-
alább egyikének a kora nem haladja meg
a 35 évet, legalább a házastársak egyike a tele-
pülésen folyamatosan, legalább 5 éve beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik, és a házastársak
egyike minimum 3 éve folyamatosan fennálló,
a kérelem beadásakor határozatlan idejû mun-
kaviszonnyal, vagy legalább 3 éve folyamatosan
fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy leg-
alább 3 éve folyamatosan fennálló egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonnyal ren-
delkezik,

– méltányosságból gyermekét (gyer-
mekeit) egyedül nevelõ 35 életévét be
nem töltött személynek, aki a településen
folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik, és minimum 3 éve folya-
matosan fennálló, a kérelem beadásakor ha-
tározatlan idejû munkaviszonnyal, vagy leg-
alább 3 éve folyamatosan fennálló vállalkozói
jogviszonnyal, vagy legalább 3 éve folyama-
tosan fennálló egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonnyal rendelkezik,

– annak a családnak, amely Nagykál-
lóban szeretne letelepedni és a házastár-
sak legalább egyikének a kora nem ha-
ladja meg a 35 évet, a családtagok egyike
legalább 18 éves koráig nagykállói lakos volt,
de elköltözött (különösen: tanulás, munka-

Újabb változások
a lakástámogatási rendszerben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a májusi testületi ülésén
elfogadta a lakástámogatás helyi szabályairól szóló rendelet újabb módosítását.

hely, beteg ápolása, házasságkötés), de ez a
távollét a 3 évet, tanulmányok folytatása esetén
a 6 évet nem haladta meg, és a házastársak
egyike minimum 3 éve folyamatosan fennálló,
a kérelem beadásakor határozatlan idejû
munkaviszonnyal, vagy legalább 3 éve fo-
lyamatosan fennálló vállalkozói jogviszonnyal,
vagy legalább 3 éve folyamatosan fennálló
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal
rendelkezik,

– Az 5 éves bejelentett lakóhelyre vonatkozó
szabályokat nem kell alkalmazni annál a
családnál, ahol a házastársak egyike leg-
alább fõiskolai diplomával rendelkezik.

–A támogatás megilleti azt az egyedül-
álló, 35 évet be nem töltött, nagykállói
állandó lakos fiatalt is, aki legalább fõis-
kolai diplomával rendelkezik és minimum
3 éve folyamatosan fennálló, a kérelem
beadásakor határozatlan idejû munkavi-
szonnyal, vagy legalább 3 éve folyamatosan
fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy
legalább 3 éve folyamatosan fennálló egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonnyal ren-
delkezik.

A munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló
jogviszonyra, vállalkozói jogviszonyra vonat-
kozó idõbeli korlátokat nem kell alkalmazni
annál az egyedülálló, 35 évet be nem töltött
fiatalnál, aki valamely önkormányzati fenntar-
tású intézménnyel, vagy az önkormányzattal
áll jogviszonyban.

Tekintettel arra, hogy a támogatás nem
mindenkit illet meg alanyi jogon, az igénylés
további feltételeirõl, az igénylés eljárási
rendjérõl bõvebb felvilágosítást a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi
Csoportjának munkatársaitól kaphatnak.

    Dr. Pelsõczy Marianna
     Hatósági és Igazgatási Iroda mb.vezetõ

Idõpontváltozás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt nagykállói lakosokat, hogy Juhász Zoltán polgármester
és dr. Török László jegyzõ fogadónapja megváltozott.
A fogadónap idõpontja ezentúl: minden hétfõn 14 órától 17 óráig tart.

Jelöltek: Forróné Dr. Szabó Valéria - független jelölt
Béni Sándor Norbert - független jelölt
Hamar Vilmos - független jelölt
Kiss József - független jelölt
Tóth Zoltán - FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

Az Önkormányzat jóváhagyta a mikrokörzeti megállapodásban részt vevõ Kállósemjén és
Biri község önkormányzatával egyetértésben május 1-tõl a központi ügyeletet ellátó orvosok és
asszisztensek ügyeleti díjának 10 százalékos emelését. A május 13-án megtartott testületi ülésen
elhangzott, hogy az ügyeletet ellátó orvosok a megemelt díjakat is alacsonynak tartják. A
következõ testületi ülésen a képviselõk újabb 10 százalékos emelést hagytak jóvá. A döntés
eredményeként 2008. június 1-tõl az orvosok hétközi ügyeleti díja 1694 Ft/óra, az asszisztenseké
605 Ft/óra, a hétvégi és ünnepnapi ügyeleti díj az orvosoknak 1980 Ft/óra, az ápolóknak 715
Ft/óra.

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a képviselõ-testületet a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 2007. évi beszámolóját. A tájékoztatóból kiderült,
hogy az utóbbi években folyamatosan csökkent a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülõk száma (1998-ban – 1669 fõ, 2003-ban – 1293 fõ, 2006-ban – 915 fõ), 2007-tõl
azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény bevezetésével 1045 fõre nõtt a jogosultak
száma. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban tavaly 347-en részesültek, összesen 1.857.000
forintból.

A közelmúltban a KREMAT Kft. levélben kereste meg Önkormányzatunkkal, azzal a céllal,
hogy a temetõ mögötti területet megvenné, vagy kibérelné, hamvasztó létesítésére. Korábban
egy hasonló temetkezési szolgáltató már jelezte ilyen irányú szándékát, de a bérleti szerzõdés
nem került aláírásra, mivel a leendõ bérlõ elállt szándékától. A Képviselõ-testület tagjai nem
járultak hozzá - a KREMAT Kft. részére - halotthamvasztó létesítéséhez.

A Képviselõ-testület elfogadta, hogy a 2008. május 31-tõl az Önkormányzat felmondja az
iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó szerzõdést Dr. Nagy Pálma doktornõvel, továbbá
felhatalmazták a polgármestert és a jegyzõt, hogy az álláshely 2008. szeptember 1-tõl történõ
betöltése érdekében, írjanak ki pályázatot.

A Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû Zrt. azzal a kéréssel kereste meg az
Önkormányzatot, mint a társaság telephelyének (Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti ingatlannak)
társtulajdonosát, hogy járuljon hozzá a résztulajdonára történõ jelzálogjog bejegyzéséhez. A
képviselõk leszavazták a Nyírségvíz Zrt. kérelmét, támogatták viszont azt a javaslatot, hogy a
nagykállói önkormányzat ajánlja fel megvételre a részvénytársaságnak tulajdonrészét.

A törvény elõírja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévõ, valamint önkormányzati
támogatással mûködõ gazdasági társaságok éves tevékenységükrõl beszámoljanak az érintett
település képviselõ-testületének. Ennek a kötelezettségnek tett eleget a Nagykállói Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. a májusi testületi ülésen. A képviselõk elfogadták a társaság elmúlt
évre vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatását.

A TESZOVÁL Kft. szintén ezen a testületi ülésen számolt be éves tevékenységérõl. A
Településszolgáltató esetében az Önkormányzatnak, mint egyedüli tagnak kell döntenie az
adózott eredmény felhasználásáról és a beszámoló elfogadásáról. A Kft. javaslatot tett arra,
hogy a mérleg szerinti eredményt, 858.000.- Ft-ot helyezzenek tartalékba. A képviselõk
megszavazták az elõterjesztést.

Módosította a Képviselõ-testület a Harangodi Üdülõterület helyi védetté nyilvánításáról
szóló rendeletet. A rendelkezés szerint a védett épületek kezelõi feladatát korábban a II. Rákóczi
Ferenc Mûvelõdési Központ látta el, az intézményt megszüntetõ okirat alapján ennek jogutódja
a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. lett. A rendeletmódosítás tehát arra
vonatkozik, hogy a védett épületek kezelõi feladatait ezek után a Nagykállói Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. látja el.

Egy nagykállói lakos arra kívánta felhívni a Képviselõ-testület figyelmét, hogy a sportolni
vágyók elõtt zárva vannak a nagykállói iskolák. A sportpályák kihasználatlanok, ezért kéri,
hogy változtassanak az üzemeltetési renden és nyissák ki a pályák kerítését minden sportolni
vágyó elõtt hétköznapokon legalább sötétedésig, valamint hétvégeken. A Korányi F. Gimnázium
mögötti pálya mellett felszerelt reflektorokat kapcsolják fel és tegyék lehetõvé az egész napos
sportolási lehetõséget. Javasolja, hogy a megnyitott pályákon szereljen fel új kosárlabda palánkot,
tollaslabdapályát és állítsanak fel ping-pong asztalokat. A képviselõ tagok többsége nem támogatta
a javaslatot. Ezt azzal indokolták, hogy a nagykállói sportpályára bárki, bármikor bemehet,
szabadon sportolhatott. Az oktatási intézményekben pedig szervezett módon eddig is lehetõség
és mód volt sportolásra. Ezeken a helyeken nincs szükség az említett eszközök felszerelésére
sem, mivel rendelkeznek azokkal.

A korábban meghirdetett aljegyzõi álláshely betöltésére nem érkezett értékelhetõ pályázat,
ezért Nagykálló Város Képviselõ-testülete újabb pályázatot ír ki a Polgármesteri Hivatal aljegyzõi
álláshelyének betöltésére. Az alkalmazás feltétele egyebek mellett: igazgatásszervezõi, vagy állam-
és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés. Jogi-
vagy közigazgatási szakvizsga és legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl számított
30. nap 12,00 óra. A Közlöny tartalmazza az alkalmazás feltételének részletes leírását is.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás dr. Török László jegyzõ úrtól kapható (42/
263-101)
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Nagykállóban, a szakemberekbõl, a
társadalmi és civil szervezetek képviselõibõl
álló Városfejlesztési Kollégium még 2005-ben
alakult azzal a céllal, hogy akciótervet
dolgozzon ki a város infrastrukturális és
intézményi fejlesztésére. Az Önkormányzat
elsõsorban az itt megfogalmazott javaslatokat,
terveket szem elõtt tartva, az ebben érintett
intézményeknek, utaknak, városrészeknek a
fejlesztésére, korszerûsítésére, rehabilitációjára
nyújtott be pályázatot, eddig az idõszakig
közel 40-et, mintegy 7 milliárd Ft. összegben.

A tájékoztatón Juhász Zoltán polgár-
mester úr elmondta, hogy a közelmúltban a
város eredményes pályázatott az Európai Unió
által támogatott kiírásra. Közel 25 millió

Nagykálló fenntartható fejlõdéséért
Modern kisváros épül
Beszámolót tartott június 10-én a

Nagykálló Város Önkormányzat tevé-
kenységét segítõ Városfejlesztési Kollé-
gium. Az ismertetõn a városlakókat sze-
rették volna tájékoztatni az egyesület
elmúlt években végzett munkájáról,
arról, hogy 2005 óta milyen javaslatok,
tervek születtek a város fejlesztésével,
bizonyos városrészek újjáépítésével, a
részrehabilitációval kapcsolatban Nagy-
kállóban.

Juhász Zoltán polgármester
( fotó: Nagykállói Televizió)

forintot nyertek a Nagykállói Középiskola
Budai Nagy Antal Intézményegység épületének
komplex akadálymentesítésére, a Nagykálló-
Birke tanyára 1,3 km kerékpárút megépítésére
29 millió forintot, a Nagykállót és Kállósem-
jént összekötõ 3,3 km hosszúságú kerékpárút
építésére 81.000.000 forint összeget pályázott
és nyert a város, míg az oktatási infrastruktúra
fejlesztése, az iskolarendszerû oktatás informa-
tikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola”
létrehozása 60 millió forint értékû eszköztá-
mogatásból valósulhat meg Nagykállóban. Az
elmúlt évben ezen kívül közel 120 millió
forintból megtörtént a Nagykállói Középis-
kola felújítása – külsõ hõszigetelése, a nyílás-
zárók cseréje, lapostetõ kialakítása.

A városnak jelenleg benyújtott és befogadott
pályázata van szennyvíztisztító telep korsze-
rûsítésére, a Fintor-tagi bekötõút megépítésére,
a strandon egy fejlesztési és bõvítési beruházás
megvalósítására, amely fedett termál gyógyfür-
dõ kialakítását, gyermek pancsolók, két
termálmedence, wellnes medence és egy 360
férõhelyes öltözõ megépítését tartalmazza,
illetve szaunázót csobbanóval és napozó
teraszokkal – tette hozzá a polgármester. - Ezen
kívül pályázatot nyújtott be az Önkormányzat
a „LURKÓ KUCKÓ” és Élménypark –
komplex közösségi rekreációs kül- és beltéri
gyermekcentrum létesítésére. Az élménypark

kialakítása a Harangodon, egy hektáros
területen valósulna meg. Ennek a beruházásnak
az összköltsége 384.542.000 Ft - a pályázatban
több mint 346 millió forint támogatást
igényeltünk, tíz százalékos önrész biztosítása
mellett.

További befogadott pályázata van a váosnak
217 millió forint értékben a nagykállói
közlekedési decentrum fejlesztésére, amely
tartalmazza a városközpontban lévõ buszmeg-
álló megszûntetését, átépítését, illetve új piactér
kialakítását. Kül- és belterületek vízrendezésére
340 millió forintra pályáztak, valamint kisbusz
beszerzésére 10.400.000 forint összegben, a
tanyagondnoki szolgáltatások hatékonyabb
ellátása érdekében – mondta Juhász Zoltán.

A polgármester beszámolóját követõen
Tisza András, a Híd az Együttmûködését
Kht. ügyvezetõje tájékoztatta a nem túl nagy
számban megjelent közönséget arról, hogy a
társaság elkészítette Nagykálló Város integrált,
szociális jellegû városrehabilitációs tervét,
amely elsõsorban a Jókai M. u., a Vasvári P.
u., az Internátus u., a Csokonai u., a Porosla-
dányi út, a Temetõ u. és Korányi F. út által
határolt területet érinti.

– A városnak ez a része mostanra kissé
elhanyagolttá vált, ezért szükséges a rendbe-
tételére – mondta Tisza András. – Egy
akciótervet dolgoztunk ki, ami többek között

a Korányi F. úti lakótelep felújítását – külsõ
szigetelését, nyílászárók cseréjét jelentené, - a
Temetõ utcán csapadékvíz elvezetõk, járdák,
utak építését, önkormányzati bérlakások
felújítását, az Akácos utcában egy közösségi
ház kialakítását, a „gödrök” környékének
rendbetételét, illetve az illegális hulladékle-
rakók megszüntetését célozza.

Ennek a beadási határideje: június 16., a
megpályázott összeg közel 700 millió forint.

Az ügyvezetõ beszámolója után a Megakom
Kft. munkatársa, Gonda József  „Nagykálló
Városközpont Integrált, funkcióbõvítõ fej-
lesztése” címû pályázatot mutatta be, amely
elsõsorban a fõtér rekonstrukcióját, új Város-
háza, modern Piac és Vásártér kialakítását
tartalmazza. Az átfogó beruházás összköltsége:
1,2 milliárd Ft., pályázaton igényelt támogatás
pedig 1 milliárd.

Nagykálló Város Önkormányzat kép-
viselõ-testülete élve a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvényben biztosított jogával,
bevezette az önkormányzat illetékességi terü-
letén a magánszemélyek kommunális adóját,
melynek mértéke 2008. január 1. napjától évi
3000. Ft adótárgyanként (építmény, telek,
lakásbérleti jog).

Kommunális adókötelezettség alá esik:
- az önkormányzat illetékességi területén

lévõ építmények közül a lakás és a nem lakás
céljára szolgáló épület, épületrész ( együtt
építmény),

- az önkormányzat illetékességi területén
lévõ beépítetlen belterületi földrészlet (telek),

- az önkormányzat illetékességi területén
nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti joga.

A magánszemélyek kommunális adója
a hulladékszállítási díjtól teljes mérték-
ben független adófajta. Az adó bevezetésé-
nek célja a költségvetés pénzeszközeinek kiegé-
szítése volt. Az ebbõl az adónembõl származó
bevételeket az önkormányzat a helyi infrast-
ruktúra (közutak korszerûsítése, ivóvíz-,

szennyvízhálózat fejlesztése, csapadékelvezetõ
rendszerek kiépítése, közvilágítás korszerûsí-
tése) fejlesztésére, illetve egyes környezetvédel-
mi feladatok ellátására használja fel.

A szilárd hulladék elszállításáért fize-
tendõ, a köznyelv szerint csak „szemét-
díjként” emlegetett fizetési kötelezettsége
a nagykállói lakosoknak a hulladékgazdál-
kodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
értelmében áll fent, tekintettel arra, hogy ezt
a közszolgáltatási díjat mindenkinek meg kell
fizetnie, aki a települési hulladék gyûjtésére és
a közszolgáltatónak való átadására kötelezett
(leegyszerûsítve az ingatlantulajdonnal rendel-
kezõk) a TESZOVÁL Kft., mint közszolgáltató
részére. Nem tagadhatja meg a közszolgál-
tatási díj megfizetését az, aki a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem
teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató
a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A hulladékszállítási közszolgáltatási
díj („szemétdíj”) megfizetése alól 2008.
július 1. napjától mentességben részesül
az a 75 év feletti egyedülálló nyugdíjas, aki
Nagykállóban állandó lakóhellyel rendelkezik.
Szemétszállítási díjmentességet a kérelmezõ saját
tulajdonában lévõ lakása számlájára igé-
nyelheti. Amennyiben több lakással rendel-
kezik, úgy nyilatkoznia kell, hogy melyik
lakásra igényli a támogatást. A támogatást egy
ingatlan után lehet igénybe venni.

A fentieken túlmenõen nem állapítható meg
díjmentesség, a hulladékszállítási közszol-
gáltatási díjat meg kell fizetni a TESZO-
VÁL Kft. által kibocsátott számla alap-
ján. A meg nem fizetett „szemétdíj” adók
módjára behajtandó köztartozásnak
minõsül.

Dr. Pelsõczy Marianna
       Hatósági és Igazgatási Iroda mb. vezetõ

Kommunális adó és hulladékszállítási díj

Az elmúlt napokban több bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, melyekben
a lakosok a hulladékszállítási díj megfizetésének kötelezettségét sérelmezték, illetve
párhuzamot vontak a magánszemélyek kommunális adója megfizetésének
kötelezettségével.

Hírek a Kállfo Kht-ról

2008. június 5. és 8. között került megren-
dezésre Nyíregyházán a Kelet-Nyugat Expo
XVIII. Nemzetközi Kiállítás. Ennek keretében
elsõ alkalommal mutatkoztak be a magyar-
országi védett szervezetek. A nagykállói Kállfó
Kht. is lehetõséget kapott arra, hogy mint
kiállító bemutatkozzon.

Termékeinket úgy válogattuk össze, hogy a
Védett Szervezeti Szerzõdésünkbe foglaltaknak
megfelelõen képviselve legyen értékteremtõ

munkánk: a kiállított piaci minõségi termé-
kekkel, közösségi munkavégzésünk kézi szövé-
sû szõnyegekkel, textiliákkal stb., és bemu-
tattuk két tehetséges dolgozónk mûvészi alko-
tásait is.

Szépen, ízlésesen berendezett standunkat
sokan dicsérték, a rendezõk pedig elismerõ
emléklappal köszönték meg munkánkat.

Szabó Józsefné
ügyvezetõ

Munkában a szémétszállítók

Vidám, hangulatos gyermeknapi kavalkádot
rendezett tagjainak és a hátrányos helyzetû csa-
ládoknak Nagykálló Város Önkormányzat Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzata. A rendez-
vényre elsõ alkalommal került sor, amelynek
célja az volt, hogy vendégül lássanak olyan
hátrányos helyzetû családokat, amelyek nem
tudnak gyereknapi programokon részt venni.
A kisebbségi gyermeknapot a városi strand-
fürdõben tartották, ahol a különbözõ kultu-
rális programok mellett, a kicsiknek lehetõ-
ségük nyílott ügyességi vetélkedõkön is részt
venni.

A gyermekek étkeztetését Nagykálló Város
Önkormányzata, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat és a Tûzrózsa Egyesület biztosí-
totta. A tartalmas programokat, és önfeledt
szórakozást biztosító rendezvényen a Syngenta
Élelmiszerbank jóvoltából több száz ajándék-

csomagot, – amely tartós élelmiszereket és
édességet tartalmazott – osztottak szét a
rászoruló gyerekek között.

A Kisebbségi Önkormányzat hagyományt
szeretne teremteni a kezdeményezésébõl, így
jövõre is megtartaná a cigány gyermeknapot.

Szücsi
(Nagykállói TV)

Kisebbségi gyereknap
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Örömünkre szolgál, hogy városunk ismét
büszke lehet, egy kicsiny, de annál lelkesebb
és ügyesebb csoportjára: a RÓZSAFA
CITERAEGYÜTTESRE.

A zenekart 2005-ben alakult, Rózsa Zoltán
citeraoktató vezetésével az akkori Körösi
Csoma Sándor alapfokú mûvészeti iskolában.
Jelenleg városunkban a 2007/2008-as tanévtõl
mûködõ Vivaldi alapfokú mûvészeti iskola a
fenntartója.

 Eddig elért sikereik:
– 2006-ban a Nagykállóban megrendezett

III. Ifjúsági Népzenei találkozón - Ibolya díj,
– 2007. IV. Ifjúsági Népzenei találkozón és

a KÓTA minõsítõjén – Dicséretes fokozat,
illetve VII. Vass Lajos népzenei verseny regi-
onális döntõjén - ARANY fokozat.

– 2008. május 10-én Mándokon V. Ifjusági
Népzenei Találkozón – NEFELEJTS DÍJ,
valamint a zsûri különdíja.

– 2008. május 24-én Derecskén VII. Vass
Lajos Népzenei verseny középdöntõjében –
ARANY fokozat.

Az együttes rendszeres résztvevõje az általá-
nos iskolai énekóráknak, ahol népi hangszer-
bemutatót ill. népzenei bemutatót tartanak,
valamint számos nagykállói és környékbeli
rendezvényen mutatkoztak be színvonalas
mûsorukkal.

Azt hiszem, a díjak magukért beszélnek. Én,
mint szülõ, büszke vagyok lányomra, hogy

Zenélni – mindenkor

egy ilyen szépen fejlõdõ, és mostanra ismerté
vált együttes tagja, másrészt fáj a szívem ezekért
a gyerekekért, mert a felsorolt eredményeket
önszorgalomból, mindenféle támogatás nélkül
magukra hagyva érték el.

Külön köszönet illeti: Rózsa Zoltánt, aki
fáradhatatlanul, idõt, pénzt nem sajnálva végzi
munkáját, File Tibornét, hogy több alkalom-
mal saját személyautóján szállította a fellépés
helyszínére a csapatot, a Gilice népdalkört,
a fellépõ ruhákért, illetve Ferenc Katalint
és Rimoczi Pétert a szakmai tanácsadásért!

Az együttes tagjai: Rózsa Zoltán, Szabó
Eszter, Kocsán Krisztina, Török Alexandra,
File Tibor.

A zenekar tagjai szívesen fogadnak minden
felajánlást, támogatást amely segíti õket a
tovább haladásban, további sikerek elérésében.

Gratulálok az együttesnek, és remélem sokat
fogunk még róluk hallani!

Erdei Anita

A klasszikus és latin táncok mellett jelen volt
a néptánc, a hastánc, az utcai és a show-tánc
is. Az esemény mûsorvezetõi Lippai Marianna
és Batai János voltak, a zsûri tagjai között pedig
ott volt Keleti Andrea táncmûvész, és

Ismét jól szerepelt
a Hagyományõrzõ Egyesület

Június 7-én a nyíregyházi Bem
József Általános Iskolában rendezték
meg a Dinamic – Dance amatõr és
senior táncversenyt, melyet 5 kate-
góriában és 5 korosztályban hirdettek
meg, s amelyre meghívást kapott a
nagykállói Hagyományõrzõ Kállai
Kettõs Néptánc Egyesület is.

Szilágyi Zsolt koreográfus is. Szombaton
10 órakor tartották az ünnepélyes megnyitót,
amikor is felsorakoztak a csoportképviselõk.
Majd megkezdõdtek a versenyek, korosz-
tályonként egy-egy kategória mutatkozott be.
A táncosok között volt a legkisebb és a
legidõsebb korosztály is. Utóbbiak – a
Hagyományõrzõ Kállai Kettõs Néptánc
Egyesület, akik fiatalos lendülettel adták elõ
repertoárjukat.

A szünetekben neves elõadómûvészek
szórakoztatták a nézõközönséget, fellépett: a
New Deal, Kovács Viktória énekes, déltõl pedig
a Desperado együttes adott mûsort a nagy-
érdemûnek.

 Este héttõl tombolasorsolásra került sor,
ahol értékes nyeremények találtak gazdára.
Majd a zsûri értékelése következett, és nyolc
órakor kiosztották a díjakat, ahol a fõdíj
például egy tunéziai út volt.

Kimagasló szereplésükért különdíjat aján-
lottak fel a zsûri a Hagyományõrzõ Kállai Ket-
tõs Néptánc Egyesületnek.

Talárovich Tibor

Nem holt emlékeket  õrzünk csupán, az
adományozók nagy része nagyon is eleven
múzeumbarát. Nélkülük nem lenne ilyen
gazdag tárgyi gyûjteményünk.

 Ide kívánkozik: a legnagyobb számú
néprajzi anyagot Erdei Sándorné, Polyák
István és Marján Jánosné adományozta.
Különösen értékes történelmi emlékeket adott
Dr. Wischán Elekné, Dr. Sarkadi Tiborné, a
Körtvélyfáy család, Szabó László (Ifjúság út),
Borsy István, Frankné Somogyi Zsuzsa, és
Pósán Sándor. Régészeti gyûjteményünk:
Tordai János, Blanár Katalin, és Perge Lajosné,
Irénke néni felismerõ-, gyûjtõ- és adományozó
készségének köszönhetõ. A mesterségek
emlékeit idén gyarapította egy 1920-as évekbõl
való szabó mûhellyel Széplaki László.

Országos elismerés a mi Múzeumunknak

Az együttes tagjai Derecskén is felléptekA Nemzeti
Múzeum
Széchenyi
termében vette
át Harsányi
Gézáné
az oklevelet

Mindehhez a város képviselõ-testülete is
megtette, amit lehetõségei engedtek, hozzátette
a kialakítás és fenntartás feltételeit.

Restauráló mesterek, Radics László és Jécsák
János önzetlen ingyenes munkával, Vadné
Varga Katalin, Szabó Pálné, rendezvények
idején felügyelõ jelenléttel, a Bohács család
hímes-gyûjteményét kölcsönözve segítette az
érdekes, élményszerû munkát. És mindennapos
részesei a muzeális munkának a Mûvelõdési
Központ mindenkori munkatársai.

De a legnagyobb elismerés mégiscsak
Harsányi Gézánét illeti, akinek lelkiismeretes
és állhatatos munkájának köszönhetõen lett
ilyen a „mi múzeumunk”. Aki nap, mint nap
megy, kutat, gyûjt, hogy minél több tárgyi
emlék és szellemi örökség maradjon fenn az
utókor számára. Akire nézve a leginkább talá-
lóak fogalmazták meg, hogy „a hagyományok
megérzéséért, a lokálpatriotizmus erõsítéséért”
végzi munkáját.

„Ezt az intézményt együtt hoztuk létre mi
nagykállóiak. Épp ezért az elismerés is együtt
illeti a városvezetõket, az adományozó, láto-
gatóként érdeklõdõ lakosságot, és a szakem-
bereket” – véli Harsányiné Gézáné, Manyika.

A becses elismerés legértékesebb pontja
„kiemelkedõ”-nek értékeli a helyi múze-
umpedagógiai munkát. Ez a fajta együtt-
mûködés országos, – sõt európai szinten is
újdonság. A helyi oktatási intézmények szá-
mára készült programcsomagot, ajánlatot
különösen azért ismerte el a bíráló bizottság,
mert nem egyszerû óvodai, iskolai múzeum-
látogatásról van szó, hanem arról, hogy a
múzeum részese, helyszíne, segítõje az oktató-
, nevelõmunkának, múzeum-órák színtere. A
program kész, és országosan elismert, csak élni
kell vele.

Jó úton járunk tehát! Érdemes folytatni a
megkezdett utat! A három épület továbbra is
várja látogatóit.

Egy kis, helyi alapítású Múzeumnak szüksége
van szakmai megmérettetésre, hogy tudjuk,
jó úton haladunk. Ezért küldtük el bemutató
anyagunkat az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Múzeumi Fõosztályának. Márciusban
a bíráló bizottság tagjai meglátogatták mind-
három állandó kiállításunkat. A leírtak és
benyomásaik alapján született az elismerõ
vélemény, melynek eredményeként május 17-
én a hungarikumnak számító „Múzeumok
majálisán” Harsányi Gézáné  – hat másik
magyar múzeumvezetõvel –  átvehette a képen
látható oklevelet a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban Budapesten.

Az Akácvirágzást, a Nyírségi ízek fesztiválját
és a Méz ünnepét tartottunk május 24-én
Nagykálló-Harangodon, mert kevesen tudják,
hogy az akác, a Nyírség aranya. S ennek a
természeti kincsnek jár egy nap. Az akácünnep
mellett ízfesztivál is volt a nyírségi település
határában a környezõ települések alkalmi
mesterszakácsainak tájjellegû ételeibõl.

A rendezvény szervezõi – Nagykálló és
Napkor települések – idén már nyolcadik alka-
lommal várták, az illatozó virágú akácerdõvel
körülölelt Harangodon a vendégeket a megye
településeirõl, illetve a határon túlról, Nagykál-
ló testvérvárosából, a szlovákiai Borsiból.

A rendezvényen Juhász Zoltán polgármester
elmondta, hogy a fesztivált a jövõben is
Napkorral közösen szervezik, de évente változó
helyszínen, tehát a jövõ évi ünnepet Napkor
határában tartják.

A szakácsok szabadtûzön, bográcsban készí-
tették ételeiket: a kukoricás „töltikét”, a nyír-
ségi öhönt, a puliszkát, a kolbászos toroská-
posztát, a különbözõ gulyásokat, s a díjazotta-
kat még nem is említettem. Merthogy az ízfesz-
tiválon hozzáértõ szakmai zsûri ízlelte és érté-
kelte az étkeket, dr. Kovács Mihályné, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Megyei
elnökének irányításával.

A nagykállói önkormányzat már a verseny
elõtti napon berendezte és feldíszítette fõzõsát-
rát, ami látványkonyhának is beillett volna. A
nagykállói szakácsok: Diósi Mihályné, Marika

és Ungvári Attiláné, Éva a fesztivál napján
hajnalban érkeztek Harangodra, ahol zöldséget
tisztítottak, húst aprítottak, tésztát dagasz-
tottak, hogy eltalálják a hozzáértõ zsûri „száj-
ízét”, s közben készítették a reggelit, a hagymás
vért a korán érkezõk fogadására, s azok jöttek
is szép számmal. Közben készült az ebéd, 150
adag nyírségi gombócleves, csülkös pacal és
túrós fánk, amit a zsûri a második legfino-
mabb menüsornak járó díjjal jutalmazott, bár,
ezeket az étkeket nehéz volt felülmúlni – az
újfehértói csapatnak mégis sikerült, gulyás-
levesbõl, kakastaréj és -töke pörköltbõl, illetve
csörögébõl álló ebédjükkel.

A Harangodon felállított önkormányzatok,
civil szervezhetek, egyesület sátrában egész nap
jó volt a hangulat. A nagykállói önkormányzat
sátrában az összes közül a legjobb, ami az
énekes kedvû vendégeknek, képviselõknek, és
a zenét szolgáltató Tûzrózsa zenekarnak volt
köszönhetõ, úgyhogy még egy jutalmat, a
„legvidámabb társaság és sátor díját” is meg-
kaphatták volna, ha lett volna ilyen.

A szabadtéri színpadon pedig hagyomány-
õrzõ egyesületek, néptánccsoportok, mazso-
rettek léptek fel. A könnyûzenét kedvelõknek
MC Haver és a PA-DÖ-DÖ zenélt, de az ország
legerõsebb emberének, Fekete Lászlónak a show
mûsora is látható volt. Így aki nem csak a ku-
lináris élvezeteknek kívánt hódolni, az a szín-
padon (illetve elõtte) is talált kedvére való pro-
dukciót.

A közelmúltban a megyei napilap és a
szon.hu internetes oldal „Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye hét csodáját” felkutató játékot
hirdetett. A felhívásra Nagykálló városa is je-
lentkezett, mert mi, természetesen úgy érez-
tük, hogy az egyik cso-
da a mi településünkön
található.

Igen, jól gondolják
azok, akik a Harangod-
ra, azon belül is az egyik
épületre, a tánccsûrre
tippelnek. A legenda
szerint itt Harangodon
merült el a mocsárban a
tatárok elõl menekített
harang, amirõl aztán ez
a településrész a nevét
kapta.

A környezõ vidék egyik legszebb része. 1987-
ben kezdõdött a népmûvészeti táborozást

Nagykállóban van a megye egyik csodája
szolgáló, Eckler Dezsõ tervei szerint megal-
kotott, sok tekintetben egyedi faépületek
létesítése, többek között a tánccsûr megépítése,
amit ha a túlpartról nézünk olyan, mint egy
épp elrugaszkodni készülõ kitárt szárnyú nagy

madár, míg az étkezõ
egy alvó óriásra emlé-
keztet.

Mi tehát ezt a gyö-
nyörû épületet jelöltük
a hét csoda egyikének.
És úgy tûnt ezt nem
csak mi nagykállóiak,
hanem mások is így
gondolták. A több hé-
ten át tartó játék vég-
eredménye – az inter-
netezõk és az olvasók
szavazatai – alapján a

nagykállói tánccsûr is bekerülhetett a megye
hét csodája közé.

S. M.

Akác-, íz- és mézünnep Harangodon
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OKTATÁS, KULTÚRA

Pályája, életútja, történetei újra és újra vissza-
vezetnek ennek az intézménynek a falai közé,
az itt szerzett emlékekhez, tapasztalatokhoz.
Elmeséli azt is, hogy a ballagási ceremónia alatt,
ama híres fa alatt állva, csak remélte a gimnazista
lány, hogy álmai megvalósulnak: pedagógus-
pálya, szép család, gyerekek, idegen országok
megismerése, s az évek során kitartásának és
szorgalmának köszönhetõen mindez sikerült.

– Mai szóval élve: nem vagyok „trendi”,
mivel ez az elsõ és egyetlen munkahelyem –
mondja Kelemenné Balogh Katalin. – Úgy
alakult az életem, hogy ott dolgoztam egész
életemben, ahová a szüleim valók, ahol én
születtem. Sem elköltözni, sem pályát módo-
sítani nem akartam. Én mindig pedagógus
szerettem volna lenni.

Ma pedig nem tud úgy végigmenni a váro-
son, hogy ne a volt tanítványaival találkozna:
a postán, az üzletekben, a hivatalban, de a
kollégái között is szép számmal vannak olyanok,
akiket õ maga vezetett be a tudományokba.
„Nagykállói gyerekeket oktattam, neveltem, s
bizony ez utóbbi sokszor fontosabb és ne-
hezebb feladatnak bizonyult. S úgy érzem
sikerült. Igyekeztem a tanítványaimat úgy

Életcélja: a pedagóguspálya

Kelemenné Balogh Katalin annak
idején a Budaiban érettségizett, majd a
Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán
szerzett magyar-orosz szakos diplomát,
s a sors úgy hozta, hogy most ebbõl az
épületbõl megy nyugdíjba.

nevelni, hogy mindig megadják az ember-
társaik iránti tiszteletet, s legyenek olyanok,
akik soha nem ugranak fejest, mielõtt elle-
nõriznék a víz mélységét, akik mindig
megadják az ünnepnek, vagy a színháznak a
tiszteletet. Megköveteltük még a szavalóver-
senyeken is az ünnepnek megfelelõ öltözetet.
Ez talán sokszor lényegesebb, mint a daktilus,
vagy az ars poetica.”

Mint mondja göröngyös volt a pálya, de
szerencsére jól mûködik a szelektív emlékezete.
Történt nagyon sok szép és jó is a közel negy-
ven év alatt, mindig születtek elõkelõ
helyezések, országos és területi versenyeken,
ahol együtt izgult, együtt örült a szülõkkel.
De az mindig jó érzéssel töltötte, ha a szülõ
elégedetten nyugtázta, hogy szeptemberben a
tanárnõ lett gyermekének osztályfõnöke,
hiszen az anyukának is õ volt.

„Megváltozott a világ. Az elektronikus napló,
az interaktív tábla használatát már meghagyom
a fiataloknak.”

Beszélgetésünk idején az elválás idõszakát
élte a tanárnõ, ami szintén végigkíséri életét,
az, hogy kinek az ellenõrzõjét írja alá, vagy
kinek a dolgozatát javítja utoljára. „Már csak
a legutolsó tanóra van hátra.”

Kelemenné Balogh Katalin, mint mondja,
hálás a sorsnak, hogy viszonylag fiatalon
mehet nyugdíjba. Szerinte a tervezett nyugdíj-
korhatár a pedagóguspályán irreális. S hogyan
tervezi élete következõ szakaszát?

„A férjemmel két gyermeket neveltünk, akik
felnõtt életüket élik, kirepültek a családi fé-
szekbõl. Ma, az utolsó tanítási napon állam-
vizsgázik a kisebbik lányom. Szeptembertõl
nem kell dolgoznom, novemberre várjuk az
unokát. Nem mindennapi állomások ezek.
Hamarosan a férjem is nyugdíjas lesz.

A késõbbiekben szeretnénk még sokáig
játszani a születendõ unokákkal, és ha erõnk
engedi utazgatni a világban.”

Tanítani – emberséggel, szeretettel
Középiskolás volt, amikor megismerte

késõbbi férjét, így abban az idõben ter-
mészetes volt, hogy az érettségi után
férjhez menjen. Ekkor került Bökönybe,
és az általános iskolába, mint képesítés
nélküli nevelõ Képes Lajosné, férje pedig
a helyi TSZCS-be.

Nagykállóba, a kisegítõ iskolába 1976. au-
gusztusába került. Itt ismerkedett meg Kertes
Jánosnéval, Kovács Ferencnével és Diószegi
Gábornéval, akikkel, mint mondja: egy nagyon
jó csapatot alkottak.  Soha nem volt közöttük
szakmai féltékenység, és a rájuk bízott gyere-
keket igyekeztek mindig nagy-nagy ember-
séggel és szeretettel körül venni.

– Nagyon sok szakmai segítséget kaptam
tõlük, mivel sérült gyerekekkel korábban nem
foglalkoztam. A 3. gyermekem születése után,
1987-tõl napközis nevelõ lettem 1999-ig, ami-
kor is a rendõr férjemet áthelyezték a Tisza-
vasvári kapitányságra – mondja a tanárnõ.

Elmeséli, hogy szép éveket töltött a napkö-
ziben, ahol szintén nagyon jó volt a közösség:
Gyermán Adél, Majoros Szilvia, Pósáné
Ildikó, Debreceni Erika, Vajda Tamás, Tisza
Heni, Földesi Enikõ, Zsoldosné Mercz
Gyöngyi. „Itt együtt, egymásért dolgoztunk.”

– Az alig egy éves Tiszavasvári kitérõnk után
visszaköltöztünk Nagykállóba. Szegény Salga
Sárival folytatott beszélgetésünk után ismét a

kisegítõben találtam magam. Egyébként nekem
az életem során gyakran volt lelkiismeret fur-
dalásom. A férjem munkája nem engedte meg,
hogy a segítségemre legyen a 3 gyerek nevelé-
sében, a családi gazdaság ellátásában, nem voltak
a közelünkben nagyszülõk, akik be tudtak vol-
na segíteni. A lelkiismeret furdalás ebbõl adó-
dott, hogy helyt tudok-e állni otthon és az iskolá-
ban, eltudom-e látni úgy a feladatomat az egyik
helyen, hogy nem menjen az a másik rovására.

Munkája során nem csak gyermeket, csalá-
dot, hanem emberi sorsokat is megismert. Na-
gyon sok emléket õriz, amelyek között szép
és kevésbé kellemesek is vannak, s a számtalan
közül egy fájdalmasan szépet idéz fel, egy gyer-
mekrõl, akit mindössze egy évig tanított, s
aki szívmûtét közben meghalt. Utolsó levelét
még így kezdte:

„Kedves Tanító néni!
Nagyon bátor leszek, majd megint megyek

hozzád, és tanuljuk a következõ nagybetût!...”
– Soha, senkitõl olyan nagy csokor tubaró-

zsát Pedagógus napra nem kaptam, mint ettõl
a gyerektõl – idézi fel Képes Lajosné, a néhány
éve történteket.

A családjában nyugdíjba vonulása után is
lesz, aki tovább viszi a „pedagógus vonalat”.
Nagyobbik lánya, Krisztina Szakolyban törté-
nelem-földrajz szakos tanár, a kisebbik, Katalin
pedig jelenleg – történelem-idegenvezetõ sza-
kos – fõiskolai hallgató. Fia, László az édesapja
hivatását választotta, jelenleg Tiszavasváriban
rendõr, viszont az õ felesége is pedagógus.

– Hogyan telnek majd a tanárnõ nap-
jai az évzáró után?

– Mozgalmasan! – mondja. – Még dolgozni
fogok, a felzárkóztató 7-8. és a 9-10 osztályban.
Szeretnék majd sokat játszani a három fiú uno-
kámmal, megtanulni a foltvarrást. A sok eltett
receptet szeretném megfõzni és megsütni, és
újra eltölteni 1-2 hetet valamelyik tenger
parton.

A májusi nevezetesebb napok után június elsõ napja a pedagógusoké. Azoké,
akik az óvodákban a kicsikkel foglalkoznak, egész napos gondtalan, ám hasznos
idõtöltést biztosítanak nekik, a tanítóké, akik a számolás, olvasás, írás rejtelmeibe
vezetik gyermekeinket, a tanároké, akiktõl a tudományok útvesztõjében kapnak
eligazodásra alkalmas ismereteket, általános és középiskolás fokon.

Ezt a napot hadd kapják meg a pedagógusok ünnepként, békés nyugalomként a
tanév végén. Nekik a nyári szünet a tanév adminisztrációs lezárásával záródik, az
új elõkészítésével kezdõdik. Van, aki azzal készül a szünetre, hogy munkahelyet

változtat, van, aki elköszön a kollégáktól, - a pályától soha, - mert nyugdíjba vonul.
Nagykállóban a pedagógusok tiszteletére rendezett ünnepségen Juhász Zoltán

polgármester a város nevében, Birta Ferencné, az Általános Iskola, Dr. Elek Tamás,
a Középiskola nevében búcsúztatta, nyugdíjba vonuló kollégáját: Kelemenné Balog
Katalint, Képes Lajonnét, Madár Tibornét, Babosi Lászlónét.

Már hagyomány, hogy a Pedagógus napon adják át a nagykállói pedagógusról,
Szilágyi Istvánról elnevezett díjat, amit idén ketten: Ratkó Józsefné és Szilvási
Ferencné vehettek át, a nagykállói közoktatásban eltöltött oktató-nevelõ munkájuk
jutalmaként.

A pedagógusokat köszöntöttük

Tasnádon kirándultunk

Látogatásunk apropóját az adta, hogy a Tas-
nádi Ipari Iskolaközpont nevelõtestületétõl és
tanulóitól meghívást kaptunk a középiskola
diáknapjára. A szívélyes fogadtatást és az ál-
talunk készített ajándékok átadását követõen
részt vettünk egy rajztanár, Erli Mária Tünde
kiállításának megnyitóján, majd amíg a diákok
megismerték az iskola épületét és tanulóit, a

A Kállay Rudolf Szakiskola 12 végzõs
diákja Trefán Jánosné alpolgármester-
asszony és öt pedagógus kíséretében test-
vérvárosi látogatáson vett részt 2008.
május 23-án a romániai Tasnádon.

tanárok szakmai konzultáción vettek részt a
tasnádi iskolavezetés képviselõivel és Bendel
József alpolgármester úrral. Érdekes volt pár-
huzamot vonni az idén 50 éves tasnádi kö-
zépiskola, és a mi iskolánk között. Örömmel
tapasztaltuk, hogy milyen színvonalas diákélet
folyik az iskola falain belül. Több kulturális,

tudományos és diáklap szerkesztésével, sport-
és kulturális programok sorának szervezésével
töltik szabadidejüket a diákok.

Az iskola bemutatását követõen vendéglátó-
ink ízletes ebéddel vártak bennünket. Ezután lá-
togatást tettünk a gyógyvizérõl híres tasnádi
strandfürdõben. A fürdõzés után lehetõségünk
volt arra, hogy megismerjük a város nevezetes-
ségeit.

A városnézés után az ún. Moziterembe siet-
tünk, ahol nagy sikerrel léptünk fel a Végzõ-
sök Estjén. A 12. A. osztály modern tánccal
készült, Gyõri Krisztina 10. A/Sz. osztályos
társunk pedig saját számaiból énekelt a lelkes
közönségnek. Az este remek hangulatban telt,
igazán színvonalas diákprodukciókat láthat-
tunk. Tanárok és diákok egyaránt jól érezték
magukat. Vendéglátóink kedvességét és a prog-
ramszervezõk sikerét bizonyítja, hogy már a
hazaérkezést követõ napon elkezdtük egy
újabb tasnádi kirándulás megszervezését, me-
lyet már több naposra tervezünk…

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
tasnádi vendéglátóinknak, Nagykálló Város
Önkormányzatának és Trefán Jánosnénak,
hogy támogatásuknak köszönhetõen új
élményekkel és barátságokkal gazdagodhattunk.

Horváth Éva
Kállay Rudolf Szakiskola, 12.A.

2008. május 22-én Kisvárdán került sor a
Vöröskereszt Megyei Csecsemõgondozási
versenyének megrendezésére. A Budai Nagy
Antal Szakközépiskola, mint Vöröskeresztes
bázisiskola két csoporttal jutott tovább. Az
I. csapat tagjai: Csongrádi Nikoletta, Hadadi
Ágnes, Veres Tímea. A II. csapat tagjai: Cser-
nus Bernadett, Málik Eszter, Csongrádi Kitti.
Felkészítõink voltak: Fehér Jánosné, iskolánk
védõnõje és Mikó Sándorné tanárnõ. A
versenyre a kisvárdai Szent László Katolikus
Középiskolában került sor.

A szervezõk igyekeztek a résztvevõknek él-
ményekkel teli programot szervezni, azonban
nem felejtettük el, hogy ez egy verseny, ahol
tudásunk legjavát kell nyújtanunk, mivel
iskolánkat képviseljük.

A felkészülés, illetve tanulmányaink során
olyan információkkal gazdagodtunk, melyek-
nek a jövõben is hasznát tudjuk venni: baba-
fürdetés, -öltöztetés, -esetés stb. Jól éreztünk
magunkat, bár nem kerültünk be az országos
döntõbe (az I. csapat 3., míg a II. csapat a 4.
helyezést érte el a középiskolások között),
mégis jó kedvûen térünk haza.

Mindnyájan kaptunk ajándékcsomagot és
az Önkormányzattól kölcsön kapott buszon
hazafelé nagy örömmel bontogattuk. Kö-
szönjük a lehetõséget, a felkészítést.

Hadadi Ágnes  csapattag

Szép és hasznos emlék I r o d a l m iI r o d a l m iI r o d a l m iI r o d a l m iI r o d a l m i
l á t ó s z ö gl á t ó s z ö gl á t ó s z ö gl á t ó s z ö gl á t ó s z ö g

Mogyorósi László

Nyár
Három haiku

I.

Búzamezõket
szegélyezõ akácok.
Szökellõ õzek.

II.

Habár elporlik,
rózsaszirom illatát
issza az orrlik.

III.

Ráhullt egy csöpp meggy
a lóféreg-tetemre.
Hangyák nyüzsögnek.

(A Szilágyi-díjasokról a lap következõ számában olvashatnak.)
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K Ö Z É L E T

Idén rendhagyó módon már áprilisban
elballagtak a középiskolák végzõs diák-
jai.  Nagykállóban közel 300-an vettek
búcsút alma materüktõl: a gimnázi-
umtól, szakközépiskolától és szakisko-
lától. A fiatalok életük fontos mérföldkö-
véhez érkeztek, hiszen az eltelt hosszú
évek során megszerzett tudás és ismeret-
anyag adhat iránymutatást a következõ
mérföldkövek elérése felé vezetõ életsza-
kaszokon.

Sok sikeres és eredményes vizsgákat
kívánunk a maturáló diákoknak!

Ballagás 2008

Négy évvel ezelõtt azért
választottam a szociális
gondozó-ápoló szakot,
mert szeretek az embe-
rekkel lenni, velük foglal-
kozni. Szerintem nyolca-
dik osztályban jól dön-
töttem a pályaválasztást

Laskai Éva,

illetõen, mert mindig lesznek ápolásra, gon-
dozásra szoruló emberek, akikkel foglalkozni kell.
Az iskola azért is jó választás volt, mert a taná-
raink igyekeztek mindenben a segítségünkre len-
ni, az osztályközösségrõl nem is beszélve.

A záróvizsgák után szeretnék tovább tanulni,
munka mellett megszerezni az érettségit, bízok
benne, hogy lesz rá lehetõségem.

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola,

Gépíró- és szöveg-
szer-kesztõ szak

Már általános iskolában
eldöntöttem, hogy ide
jelentkezem, mert isme-
rõseimtõl csak jót hallot-
tam errõl az iskoláról. A
tanáraink kedvesek, segí-

Horváth Éva
Nagykállói Középiskola, Budai Nagy Antal

Szakközépiskola Intézményegység

tõkészek voltak, s mindent megtettek annak
érdekében, hogy tovább fejlõdjön az iskola.

Elsõ évfolyamon még nem volt igazi osz-
tályközösség a miénk, de mostanra vidám kis
társaság lettünk. A záróvizsgák és a nyári szünet
után szeretnék tovább tanulni, leérettségizni.
A szüleim is erre ösztönöznek. Bár nem hi-
szem, hogy azzal könnyebb lesz munkába állni,
de az érettségi megszerzése nagyon fontos

A szüleim javaslatára
választottam a gimnázi-
umban a kéttannyelvû
tagozatot, mert szerintük
nagyon fontos a nyelv-
tudás. Ma már azt mon-
dom: jó döntést hoztak.
Nagyon szeretem a német

nyelvet, sikerült a nyelvvizsgám, és a jövõben
is a német kapja a „központi szerepet”. Tol-
mács, vagy fordító szeretnék lenni, ezért skan-
dinavisztika, germanisztika szakra jelentkeztem
az egyetemre. Fontosnak tartom a diploma
megszerzését.

A szüleim, az ismerõ-
seim javasolták a gimná-
zium kéttannyelvû tago-
zatát. Nem volt könnyû
az elsõ két év, de belejöt-
tem. Az évek során na-
gyon jó osztályközösség
alakult ki. Az érettségi

megszerzése után mérnök-informatika szakon
szeretnék tovább tanulni Budapesten, vagy
Miskolcon. A nyelvvizsga a felvételi jelentke-
zésnél és a késõbbiekben a munkába állásnál
is nagyon fontos, iskolaválasztáskor szerintem
jó döntést hoztam.

A Nagykállói Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszolgálat végzõs diákjai.

8/E osztály
Osztályfõnök: Törõ Imre

Agócs Richárd    Kelemen László
   Balogh Péter    Kocsis Dávid

Balogh Zsanett    Koklács Grácia
Bus Dávid    László Amanda
Bus Dóra    László Nikoletta
Erdõhegyi Valéria    Nagy Debóra
Farkas Enikõ    Rézmûves Zsolt Alex
Hamza Dávid    Sajben Csilla
Horváth Ádám    Szabó Dávid
Hódi Henrietta    Szahajda Viktor
Juhász Bettina    Szilágyi Sándor

8/D osztály
Osztályfõnök: Oláh Imréné

Aranyász Éva    Kovács József
  Árnyai Péter             Málik István

Bohács Judit    Nagy Richárd
Csáki Csaba    Rézmûves Gábor
Duka Dezsõ    Séra Cintia
Fényes Krisztián    Simon Edina
Gyõri Árpád    Szabó Renáta
Hegedûs Dorottya    Szuhi László
Horváth Attila    Tóth Tamás
Kiss Barbara    Újfalusi Ádám
Kiss Csilla    Urbin Katalin

8/A osztály
        Osztályfõnök: Rákóné Borsy Éva

Bíró Ádám    Miló Ádám
Faggyas Szabolcs    Müller Krisztián
Horváth András    Nádasi Zsanett
Karaffa Katalin    Oláh István
Kígyósi Alexandra    Petõ Georgina
Kígyósi József    Seres Máté
Kocsis Ferenc    Stekler Dávid
Lakatos László    Szilágyi Szilvia
Lévai Nikoletta    Szõke Boglárka
Marján Ágnes    Tálas Liza
Markot Krisztina    Tóth Brigitta
Máté Erika    Tóth Zsolt

8/B osztály
Osztályfõnök: Sándorné Lelesz Klára

8/C osztály
Osztályfõnök: Kovács József

Agócs Anett    Hidegkuti Nikolett
   Ács Roland    Kocsán Krisztina

Balogh Tamás    Mányák Dániel
Barta Zoltán    Nagy Vivien
Bartha Orsolya    Pásztor Dániel
Benke Boglárka    Pataki Viktor
Csekk László Dávid   Szabó Eszter
Erdei Sándor    Szilágyi László
Farkas István    Vadon Csilla
Ferenczi Tamás    Vályogos Zoltán
Gajdos Szabolcs    Vámos Nikoletta
Hamza Benjámin    Zámbó István

Antal Péter Májer Szilárd
Balázs Gyöngyi Mák Dóra
Bereczki Csaba Márton Ágnes
Bogár András Máté saba
Boros József Mülbauer Imola  Andrea
Diósi Ádám Nyeles Nikoletta
Duka Anikó Oláh Norbert
Gregs Gábor Palaticz Krisztián
Juhász Liliána Szõke Zsuzsanna
Kardos Judit Tóth Dávid
Katona Fruzsina Tóth Veronika
Kuncsik Károly Gergõ Vass Kitti
                Zólyomi Dávid

Pedagógia szak
Szeretem a gyermeke-

ket, szeretek velük fog-
lalkozni és a Budairól
csak jót hallottam, azért
választottam négy évvel
ezelõtt ezt az iskolát. Na-
gyon jó volt az osztály-

közösség, a tanárok: összetartóak, segítõkészek
voltak. Kecskemétre, tiszthelyettes képzõbe
jelentkeztem, szerzõdéses katona szeretnék
lenni. Azért váltok a pedagógiáról, mert
mindig megpróbáltam megfelelni a kihívás-
oknak, s úgy érzem ezen a pályán lehetõségem
lesz rá.

Kocsis Ildikó
Nagykállói Középiskola, Budai Nagy Antal

Szakközépiskola Intézményegység

Nyolcadikban eldön-
töttem, hogy gyógy-
masszõr, vagy pedig cuk-
rász leszek. Akkor még
úgy volt, hogy indul
gyógypedagógia szak a
Budaiban. Idén azonban
nem indult, ezért most az

érettségi megszerzése után cukrász szakra
váltok. Mindenképp szeretnék szakmát tanulni,
mert úgy gondolom: manapság szakképesítéssel
könnyebben el tud helyezkedni az ember,
mint diplomával

Csordás Anikó
Nagykállói Középiskola, Budai Nagy Antal

Szakközépiskola Intézményegység

Szívesen fogok vissza-
gondolni a Budaiban
töltött évekre. Bár, a
hely idõközben megvál-
tozott, a közösség meg-
maradt. Érettségi után
itt maradok 5-6. éven,
szociálpedagógiai ügyin-

tézõnek tanulok majd. Eredetileg gyógype-
dagógiát szerettem volna tanulni, de ebben
az évben nem indul a szak. Ettõl függetlenül
kitartok eredeti elhatározásom mellett és idõvel
megszerzem a gyógy-masszõri képesítést. Azért
választottam ezt a szép, de nem túl könnyû
szakmát, mert a családomban több sérült em-
ber is van, ezért szeretnék a munkám során is
beteg gyermekekkel foglalkozni

Bohács Szilvia
Nagykállói Középiskola, Budai Nagy Antal

Szakközépiskola Intézményegység

Szederkényi Anna
Nagykállói Középiskola, Korányi Frigyes

Gimnázium Intézményegység

Páll Milán Tamás
Nagykállói Középiskola, Korányi Frigyes

Gimnázium Intézményegység

A nagykállói Budai Nagy Antal Általános Gimnázium 1958-ban végzett, humán
tagozat diákjai osztálytalálkozót szerveznek. Várják volt osztálytársaink,
tanáraink jelentkezését egy júliusi találkozó reményében.

Jelentkezni lehet a következõ telefonszámon: 06-54/706-009

F e l h í v á s

Nagykállóba 2008. július 13-án 10 dévai árva
gyermek érkezik. Böjté Csaba ferences szer-
zetes az elhagyott, romos dévai kolostorból
új otthont teremtett az árva gyermekek számá-
ra, akik közül néhányan most a mi városunkkal
ismerkedhetnek a Debrecen-Nyíregyháza Egy-
házmegyei Karitász jóvoltából. Ezeknek az
árváknak szeretnénk a hetet emlékezetessé
tenni.

Itt tartózkodásuk ideje alatt bemutatjuk
Nagykálló városát és történelmét, Harsányi

 Meghívó
Szertettel hívunk és várunk mindenkit, aki

szeretne találkozni és megismerkedni a dévai
gyermekekkel, 2008. július 19-én (szombaton)
16 órai kezdettel az Ínség-dombon.

A program:  – Vitai László, Apát úr
megnyitója, – Jónás Sándor, Egyházközségünk
elnökének beszámolója - Szent Jakab  gyalogos
zarándok útjáról (Spanyolország),  – A zenét
szolgáltatja: Rimóczi Péter zenekara (Egy
húron pendülünk),– Sütés–fõzés, vendéglátás.

Aki szeretne ezeknek a gyerekeknek segíteni,
vagy adományozó lenni, felajánlását megteheti
a következõ telefonszámon: 42/263-605.

Hekmanné Balogh Erzsébet
Karitász csoportvezetõ

Segítsünk a gyerekeken!

Az elmúlt idõszakban kétszer fordult elõ,
hogy személyes tárgyaimat eltulajdonították
ismeretlen tettesek.

Rövid ideig voltak csak ismeretlenek,
mert a gyors rendõri intézkedésnek köszön-
hetõen, szinte azonnal elfogták a tolvajt, és
hiánytalanul visszakaptam az ellopott
tárgyaimat.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
Nagykállói Rendõrõrs munkatársainak a
gyors és eredményes munkáért.

Tisztelettel: Halászné Enikõ

Köszönet érte!

Gézáné vezetésével, megmutatjuk a Harangod
szépségeit, egy napot pedig a Strandfürdõben
töltünk. Ellátogatunk Máriapócsra, majd július
18-án Felsõdobszára, ahol további 15 hátrá-
nyos helyzetû gyerek csatlakozik hozzánk. Itt
két napot töltünk, bemutatjuk a Hernád folyó
környékét, Boldogkõváralját, s felmegyünk a
várba.
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SPORT

Az Országos Gyermek-
bajnokság keleti régiójában
13 csapat versenyzett. Az igen
elõkelõ mezõnyben, ahol
sportiskolák csapatai ellen
mérkõztünk, sikerült a 9. he-
lyet megszereznünk. A fiúk
kitettek magukért, ha nem jön
közbe betegséghullám, elõ-
rébb is végezhettünk volna.
De nem vagyunk elkeseredve,
mert elõször vettünk részt
ilyen rangos versenyen. Az 5-
6. osztályosok korcsoportjá-
ban 9 negyedikes gyerek is
kosarazott, és ez egy nagy-
szerû eredmény.

A versenyzõk névsora,
a szerzett pontokkal:

Befejezõdtek a Kosár-
labda Országos Kengu-
ru- és Gyermekbajnok-
ságok, melyekben isko-
lánk csapataival érde-
keltek voltunk. Nyolc
hónapon keresztül, ha-
vonta két gyermek és két
kenguru mérkõzést ját-
szottunk.

ARANYOSAK!

Kiss Roland 230 pont, Elek
Áron 188 pont, Papp Máté
74 p., Sipos József 63 p., Far-
kas Konrád 40 p., Skorcov
Gergõ 36 p., Elek Tamás 29
p., Kékesi Gergõ 29 p., Csiz-

madia Levente 27 p., Kovács
Balázs 15 p., Borsi Dávid 13
p., Illés Dávid 8 p., Czimre
Dávid 7 p., Támba István 2
p., Borsy Gábor, Gura Márk,
Nyitrai Szabolcs, Szabó Dá-
niel.

Az Országos Kenguru-
bajnokságban a mérkõzé-
seink igen parázs hangulatban
zajlottak. A nyíregyházi csapa-
tok mindent megtettek azért,
hogy legyõzzenek bennünket.
Szerencsére ez csak a Nyírsulis
Vadrókáknak sikerült, akiktõl
játéktudást, sportszerûséget,
valamennyi csapat tanulha-
tott. A tavalyi ezüstérem után
sikerült aranyérmet szerez-
nünk.

Az aranyérem mellett nagy
öröm számunkra, hogy a 16
mérkõzés során, végig a mi
játékosunk, Kiss Roland
vezette a góldobó listát. A
végeredményben is, 216 gye-
rek között õ lett a gólkirály,
193 ponttal, a második helye-
zettet 23 ponttal elõzte meg.
A dobólista elsõ tíz helyezettje
között még 3 nagykállói

gyerek található: Sipos József,
Elek Tamás, Farkas Konrád.

Sajnos ezek a gyerekek ki-
nõtték ezt a korosztályt, jövõ-
re felsõbb korosztályban kel-
lene versenyezniük. Reméljük
lesz rá módjuk és lehetõségük.

Íme a játékosok névsora a
dobott pontokkal: Kiss Ro-
land 193 p. Sipos József 104
p., Elek Tamás 89 p., Farkas
Konrád 89 p., Papp Máté 49
p., Kovács Balázs 28 p., Kon-
dor Péter 20 p., Borsy Gábor
13 p., Molnár Bianka 12 p.,
Nyitrai Szabolcs 11 p., Pisla
Réka 7 p., Gura Márk 3 p.,
Rákó Dávid 3 p., Vasas Bri-
gitta 3 p., Szabó Dániel 3 p.

Gratulálunk a versenyzõk-
nek! Köszönjük iskolánk
vezetõinek, hogy nem zárkóz-
tak el a lehetõségtõl, köszön-
jük a Nagykállói Kosárlabdá-
zók Egyesületének támoga-
tását és a szülõk áldozatos
segítségét.

Füzesné Borsy Paula,
Füzes Tamás

Nagykállói Általános Iskola

Kiss Roland,a gólkirály

Az aranyérmes Nagykállói Tigrisek

Néhány héttel ezelõtt vere-
kedéssel ért véget a Nagykálló-
Újfehértó megyei I. osztályú
futballmeccs. A Nyíregyházán
lejátszott mérkõzés után né-
hányan nekirontottak a játék-
vezetõ asszisztensének, He-
gedûs I. Csabának.

Szerinte: az bosszantotta fel
a nagykállói szurkolókat,
hogy a pályán több kállói ak-
ciót állított meg lesen. A sajtó-
ban az asszisztens azt nyilat-
kozta, hogy „kólásflakonnal
fejen dobták, többször meg-
ütötték. Elmondása szerint: a
nézõk mellett a csapat egyik
játékosa (Fodor Tamás) is bán-
talmazta, ezért védenie kellett

magát”. A botrányos futball-
meccs után látleletet vetetett
és feljelentést tett a rendõrsé-
gen. Állítólag.

Az üggyel kapcsolatban az
NVSE vezetõsége nyilatkoza-
tot adott ki.

Eszerint: a „Nagykálló VSE
elnöksége elhatárolódik és
elítéli az Újfehértó-Nagykálló
labdarúgó-mérkõzés után
történt szurkolói magatar
tást. Ugyanúgy elítéljük azt a
játékvezetõi (asszisztensi)
magatartást is, mely ítéletei-
ben és a mérkõzés után verbá-
lisan is provokatív volt a szur-
kolókkal szemben (tudo-
másunk szerint nem az elsõ
esetben). Elítéljük mindkét fél

Az asszisztens provokált,
verekedett, majd sértett lett

agresszív magatartását, mely
tettlegességig fajult kü-
lönbözõ eszközök használa-
tával (üdítõsflakon, partjelzõ
zászlója). Ugyanakkor teljes
mértékig kiállunk, és minden
fórumon megvédjük azokat
a sportolóinkat, akik ezt a
magatartást elítélik és pró-
bálják megakadályozni. Az
asszisztens által megemlített
játékos, látva a játékvezetõi
kijáratnál várakozó feldü-
hödött szurkolókat, pró-
bálta a sportszerûség alapel-
veit figyelembe véve lecsill-
apítani õket. Õ sem tett-
legesen, sem szóban nem in-
zultálta a játékvezetõket, ezért
nem értjük az õt ért vádakat,
mely több jelenlévõ tanú
egyöntetû elmondása szerint
történt. Labdarúgónk körül-
belül nyolc éve a felnõtt-
keretünk tagja, soha sem-
milyen összetûzésbe nem
keveredett a játékvezetõkkel,
õt hasonló vádak nem ér-
ték…”

Az üggyel kapcsolatban
megkérdeztük a Nagykállói
Labdarúgó Egyesület elnökét
Juhász Mihályt, aki el-
mondta az elnökség által
kiadott nyilatkozat megfogal-
mazza álláspontját az üggyel
kapcsolatban.

– Felelõsség terheli a játék-
vezetõ asszisztensét is, hiszen
magatartásával, ítéletével pro-
vokálta a szurkolókat, akik
valójában nagykállói szimpa-
tizánsok, és nem nagykállói
szurkolók voltak. Nem volt
õ tétlen szemlélõje az esemé-
nyeknek, hanem amikor az
egyik nézõ felé dobta az üdí-
tõs palackot, támadóan lépett
fel, ahelyett, hogy az öltözõ-
be ment volna.

Fodor Tamást vélemé-
nyem szerint csak bele kever-
ték ebbe az ügybe. A kíván-
csiság vezette oda, s ha már
ott volt megpróbálta védeni
a bírót, aki eléggé rosszul lát-
ta az eseményeket és meggya-
núsította azzal, hogy részt
vett a verekedésben.

2008. június 28-án
(szombaton) 20,00 órától

RETRO-PARTY
a Carl Music Caffé-ban

Zene: Dj. Simon Norbert
(RETRO Rádió)

Elõzetes jelentkezés:
30/457-30-45

Retro Party
Nagykállóban
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M O Z A I K

A P R Ó H I R D E T É S

Hirdetésfelvétel:
E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu

Telefon: 42/263-141, 70/2431-324

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

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

Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-éig szíves-
kedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal –Somogyi B. u. 5-7.
szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján.

Nagykállóban, Korányi F. út belvárosi részén 2 szoba, összkom-
fortos kertes ház ELADÓ. Irányár: 8,5 millió Ft.

Telefon: 70/329-8810

Ferenc Sándor okt. 30
Virányi Bence nov.1.
Kovács Romina nov. 5.
Rézmûves Mercédesz nov. 5.
Kovács Dominik nov.7.
Iván Róbert nov. 13.
Kerekes Krisztián nov. 16.
Gagna Ivett nov.24.
Bíró Máté nov. 28.
Kovács Gabriella dec. 1.
Nyisztor Noémi dec. 4.
Tóth Ádám dec.5.
Borsi Marcell dec.7.
Árki Levente dec. 8.

Kocsán Zsófia dec. 8.
Dobos Panna dec. 9.
Duka Richárd dec.11.
Kiss Vanda dec.15.
Sõrés Levente dec. 17.
Balogh János dec.21.
Éberhardt-Tar Csenge dec.22.
Toldi Viktória dec. 22.
Simon Sámuel dec.24.
Bartal Panna dec.26.
Hriczu Máté dec.29.

GÓLYAHÍR – 2007. október – december

GRATULÁLUNK a házasságot kötött pároknak:

Dán Attila - Pósán Orsolya Enikõ
Benke Gábor - Oláh Tünde

Csordás Zoltán - Veres Kitti Melinda
Jóni Mihály József - Virág Noémi

Balogh Csaba - Balogh Aranka Tünde
Csordás Tamás - Preku Enikõ

Pull János - Tóth Orsolya
Száraz Tamás - Kozleno Zsanna

Vágó Barnabás - Szabó Judit Tímea

Szabó Attila, Szabó Krisztina, Szabó Ádám
Ruff László, Ruff-Galiger Annamária Evelin, Ruff Gitta
Hete Kálmánné, Hete Ábel

Magyar állampolgár lett:

Technikai okok miatt az elmúlt hónapokban nem állt
módunkban a családi eseményekrõl szóló híreket közölni.
A hiányosságot a jövõben igyekszünk pótolni.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelt Olvasók!
Nagykálló, Ibolya utcán 136 m2-es, 12 éve épült, tetõteres, 4

szoba+nappali+étkezõ, nagykonyhás, 2 fürdõszobás családi ház
pincével, kétállásos, fûtött garázzsal, gáz és vegyes-fûtésrendszerrel,
melléképületekkel, parkosított kerttel és udvarral ELADÓ.

Telefon: 70/379-4293

Nagykállóban, a Lehel útból nyíló utcában közmûvesített építési
telek ELADÓ. Telefon: 30/260-4792

Nagykállóban, a Bercsényi utcán 50 nm-es kis családi ház
központi fûtéssel, fürdõszobával, rendezett udvarral ELADÓ.

Érdeklõdni: Bercsényi u. 24/B.

Nagykállóban, a Petõfi úton polgári típusú családi ház parkosított
kerttel ELADÓ. 1100 nm-es telken 216m2-es ház, gázfûtéssel.
Telefon: 70/322-7974

Érpatak felé, Szirond közelében 5863 nm területû földbõl
3661 nm szántóföld ELADÓ. Irányár: 80.000 Ft.

Telefon: 20/203-2525

Felújítást szeretne, ezt a számot keresse! Lakások külsõ, belsõ
felújítása, ingyenes felmérés, rövid határidõn belül.

Telefon: 20/576-5818

ZANUSSI gáztûzhely, 4 égõfejes, jó állapotban ELADÓ.
Érdeklõdni: Nagykálló, Ady E. u. 5.
Telefon: 20/492-5132, vagy 42/263-911

Két darabból álló tálalószekrény ELADÓ. Ár: 60.000 Ft.
Telefon: 06-20/450-7140

Holdasi Miklósnét
84. születésnapján

szeretettel
köszöntik:  lányai,

vejei, unokái
 és azok házastársai,

valamint
hat dédunokája.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


