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Legalább 30 éve szükségszerû fejlesztés
valósulhat meg jövõ évben Nagykállóban, ha
elkészül a város új buszállomása. Az Ön-
kormányzat az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Észak-alföldi Operatív Program támo-
gatásának köszönhetõen több mint 170 millió
forintot nyert, ami a teljes beruházás 90 száza-
lékát jelenti, a fennmaradó 10 százalékot saját
forrásból biztosítják.

– A városközpont rehabilitációját tartal-
mazó Korányi Program keretében nyújtottuk
be a pályázatot „Nagykálló térségi közösségi
közlekedési decentrum fejlesztése” címmel. Az
eredményes pályázatnak köszönhetõen: négy
buszállás, fedett utasvárók, szükséges for-
galomirányítási és utastájékoztatási rendszerek,
egy büfé, illemhelyek, személygépkocsi
parkolók, valamint az autóbusz állomáshoz
csatlakozó bekötõút építése kezdõdhet el a – Polgármester úr az elmúlt fél évben hónapról hónapra arról számolhatott be, hogy

újabb és újabb pályázatokat sikerült megnyernie az Önkormányzatnak. Nem tartom
valószínûnek, hogy ez kizárólag a jól elõkészített pályázatoknak köszönhetõ. Ön minek
tudja be?

– Nagyon sok a kapcsolati tõkén, de mondhatnám azt is, hogy a közös munkának
most kezd beérni a gyümölcse, a Képviselõ-testület, Polgármesteri Hivatal dolgozói, a
civil szervezetek ugyanis sokat dolgoztak ezeknek a sikeréért. Bízzunk benne, hogy a
jövõben is sikerül megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyeket a városlakókkal közösen
fogalmaztuk meg. Mi igyekszünk a vállalt feladatainkat teljesíteni, mindent megtenni
annak érdekében, hogy az egész városra kiterjedõen megvalósuljanak a fejlesztési elkép-
zeléseink, legyen szó járdaépítésrõl, csapadékvíz elvezetésrõl, vagy az óvodák, iskolák
felújításáról.

– A buszmegálló esetében miért kell várni az építkezés megkezdésével jövõ év tava-
száig?

– Az Európai Uniós forrásoknak nem csak a lehívása, hanem az elköltése is nagyon
nehéz. A támogatás elnyerése után a következõ lépés a támogatási szerzõdés aláírása,
amiben vállaljuk, hogy milyen feltételek mellett valósítjuk meg a beruházást, ami várhatóan
szeptemberben történik meg. Ez egy 190 millió forintos beruházás, ezért nagyon komoly
pénzügyi, mûszaki szempontok figyelembevétele mellett kell kiválasztani – a közbeszerzési
eljárás lefolytatása után – a kivitelezõt, ezeket az eljárásokat ugyanis az állami hatóságok:
az Állami Számvevõszék és a támogató hatóságok ellenõrzik.

– Közel 20 millióval kevesebb pénzt nyertek a beruházás megvalósítására. Honnan
teremtik elõ a hiányzó összeget?

– Megpróbáljuk más forrásokból átcsoportosítani a pénzt az új állomás megépítésére,
hiszen egy fontos állomásához érkezett a város infrastrukturális fejlesztése, nem is beszélve
arról, hogy ezzel a nagykállói emberek régi vágyát tudjuk teljesíteni.

Épülhet az új buszállomás
Jövõ év szeptemberére eltûnik Nagykálló fõterérõl a buszváróként szolgáló

pléhbódé, s helyette modern állomás épül – jelentette be sajtótájékoztatón Juhász
Zoltán. A polgármester ezen kívül a nagykállói Strandfürdõ fejlesztésére nyert
pályázati forrás felhasználásáról és egy Közép-Európai együttmûködési prog-
ramhoz való csatlakozásról is beszámolt.

szerzõdéskötés után, várha-
tóan jövõ év tavaszán –
mondta Juhász Zoltán
polgármester.

– Az új állomás a város
fõterének szomszédságában,
a Szabadság tér – Bátori út
– Árpád utca által bezárt
(piactér mögötti) 3500
négyzetméteres területen va-
lósulhat meg, melyhez a be-
járat a Bátori útról, a jelen-
legi tûzoltó laktanya helyén
vezet majd. A tûzoltóság a
volt TITÁSZ telephelyére
költözik.

Hamarosan már nem csak terv lesz

A tûzoltó laktanya helyén bekötõút épül

Megkérdeztük a polgármestert

Polgármester úr hozzátette: az épület-
együttes várhatóan 2009. szeptemberére készül
el. A jelenlegi buszmegálló helyén a helyi
építési szabályzat, illetve a település rendezési
terve lehetõvé teszi, hogy felszín alatti par-
kolókat alakítsanak ki a belváros zsúfolt-
ságának csökkentése érdekében, amire szintén
pályázatot nyújtott be a nagykállói önkormány-
zat. Amennyiben az erre irányuló pályázat
eredménytelen lenne, ez esetben egy központi
park kialakítására kerül sor ezen a területen.

Juhász Zoltán ezután a város Strandfürdõre
vonatkozó beruházásait, fejlesztési elképzeléseit
ismertette.

– A Korányi Terv keretében pályázatot
nyújtottunk be a strandsportágak infrast-
rukturális fejlesztésére, s kétmillió forintot
nyer-tünk, amit 1,5 millió forint saját tõkével
egészítünk ki. Ebbõl az összegbõl strand-
röplabda, strandfoci, és lábtenisz pálya ki-
alakítása valósulhat meg. Itt a beruházás jövõ
hónapokban kezdõdik, s várhatóan a kö-
vetkezõ szezonban már igénybe is vehetik a
sportolni vágyók – mondta Juhász Zoltán,
majd hozzátette, hogy a strand fejlesztésére
további benyújtott pályázata van Nagykálló
városának.

A polgármester ezután az INTERREG IV B
Közép-Európa és URBACT Programot is-
mertette a sajtó képviselõivel. Ennek az
együttmûködési programnak az a lényege,
hogy a környezõ országok – Ausztria, Cseh-
ország, Lengyelország, Magyarország, Né-
metország Olaszország és Szlovákia – közösen
keressenek megoldást a térséget érintõ prob-
lémákra, ami elsõsorban a városi környezet
vonzóvá tételét, parkok, szabadidõs prog-
ramra alkalmas  létesítmények megépítését
jelentené. A pályázat nem infrastrukturális
beruházásra, hanem hatástanulmányok
készítésére, programtervek kidolgozására
irányul.  Az Európai Unió ezt a programot
– 15 százalék saját erõ biztosítása mellett – 85
százalékban, partnerenként kb. 200.000
Euroval támogatja.

A transznacionális együttmûködési prog-
ramban létrejött konzorcium legfõbb feladata,
hogy a tagok – így Nagykálló fejlesztési
szándékait támogassa, menedzselje az Európai
Bizottság elõtt. Ennek jegyében a Nagy-
kállóra vonatkozó program a Nagykálló-

Harangodi tó környezetének hasznosítására
irányulna. A fejlesztés keretében az eltérõ
nagyságú dombokon amfiteátrum, illetve a
katlanban szabadtéri színpad kerülne ki-
alakításra alapvetõen természetesen anyagok
felhasználásával.

Nagykálló 2009. elején az elsõk között látja
majd vendégül a partnerországok képviselõit.

Nagykállói buszmegálló jelenleg



ban feltüntetésre kerül az általunk befizetett
összeg, valamint az állami támogatás összege
is.

Ezzel az igazolással kell a közmûfejlesztési
támogatásra vonatkozó igényünket bejelente-
ni. A visszaigényelt támogatás összege attól
függ, hogy az LTP-s szerzõdés megkötése me-
lyik idõszakra esik.

Ha a szerzõdés 2004. október 8-a elõtt lett
megkötve, akkor minden betétes igényelheti
az általa befizetett (állami támogatás nélküli)
összeg 15%-át.

Ha a szerzõdés 2004. október 8-a után lett
megkötve, – a jogszabályi változások miatt –
csak azok kaphatják meg a támogatást, a befi-
zetett összeg utáni 25%-ot, akik a magánsze-
mélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott jogosult-
sággal rendelkeznek. (pl: jogosult idõskorúak
járadékára, normatív lakásfenntartási támoga-
tásra, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közmû-
fejlesztési támogatásra vonatkozó igény
bejelentése nem engedményezhetõ, arra csak
az LTP betétet megfizetõ jogosult.

A közmûfejlesztési támogatásra vonatkozó
igényt legkésõbb a közmûfejlesztési hozzájáru-
lás megfizetésétõl számított egy éven belül
annak a településnek a jegyzõjéhez kell írásban
bejelentenie, amelynek területén a közmûvet
létesítették.

Amennyiben betétszámlájuk megszüntetés-
re került, de igazolást még nem kaptak a
köz-mûfejlesztési támogatás igénylésére,
kérjük az LTP betétet megfizetõ jogosultakat
keressék fel a Polgármesteri Hivatal Gaz-
dasági Irodáját, ahol kiállításra kerül az
Igazolás és egyúttal a közmûfejlesztésre vo-
natkozó támogatási igénylõ lap is. Az
igénylõlapok a Magyar Államkincstár
felé továbbításának határideje folya-
matos, minden negyedévet követõ hó-
nap 20-ika (a legközelebbi október 20.),

ahol vizsgálják a visszaigénylésre való
jogosultságot és a  következõ hónap
végén folyósítják hivatalunk részére.
Amennyiben megérkezik bankszám-
lánkra az igényelt támogatás, úgy fo-
lyamatosan kiutaljuk ügyfeleink ré-
szére.

Bár az igazolás kiállítása, az igénybejelentés
nem tart sokáig, a várakozási idõ azonban
hosszú lehet a megszûnt LTP szerzõdések
jelentõs száma miatt, ezért megköszönjük
az ügyfeleink szíves türelmét és megértését.

JÚLIUSBAN HOZOTT DÖNTÉSEI
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A kiegészítõ napirendek felsorolása és a testület határozatképességének megálla-
pítása után a megszokottól eltérõen kezdõdött a július 15-kei testületi ülés. A 3.
számú egyéni választókerületben június 29-én tartott idõközi képviselõválasztáson
a szavazatok többségét megszerzõ Béni Sándor Norbert (Független) képviselõ tett
ünnepélyes esküt.

Az ülésen késõbb titkos szavazással Béni Sándor Norbertet a Szociális és Népjóléti, illetve a
Pénzügyi Bizottság tagjának választották képviselõtársai, majd ezt követõen Bakk Ferenc (MSZP)
képviselõ Szociális és Népjóléti Bizottsági tagságáról szavaztak.

EGÉSZSÉGÜGY
A júniusi testületi ülésen a Központi rendelõintézet mûködtetésével kapcsolatos problémák

indokolttá tették annak felülvizsgálatát. A problémák a közös helyiségek takarítása kapcsán
merültek fel. Mészáros Sándor (MSZP), a Pénzügyi Bizottság elnöke álláspontját ismertette,
eszerint a helyzet rendezése érdekében azt javasolják, hogy a helyiségek karbantartási, takarítási
feladatait ne az Önkormányzat vállalja, hanem a vállalkozó orvosok saját hatáskörükben
végeztessék. Juhász Zoltán polgármester úr erre reagálva elmondta, hogy a vállalkozó orvosok
kérik: a testület vegye figyelembe, hogy az épületben lévõ illemhelyet a lakosság nyilvános WC-
ként használja. Javasolja ezért, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a rendelõintézet költ-
ségeihez, ami azt jelenti, hogy ebben az évben átvállalják a karbantartást, illetve az üzemeltetés
költségeinek 20 százalékát, (az összköltségbõl 21.000 Ft/hó + Áfa díjat), míg a fennmaradó
49.000,-Ft/hó + Áfát a 7 vállalkozó orvos egymás között felosztva egyenlíti ki. A Képviselõ-tes-
tület 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.

Az egészségügyi ellátással kapcsolatban merült fel Horvát Sándor (VP) kérdése, amely arra
irányult, hogy Nagykállóban megoldatlan a cukorbetegek gondozása, pedig a városban ez kb.
400 embert érint. Többen jelezték ugyanis a képviselõ úr felé, hogy az idõs, mozgásukban
korlátozott betegeknek nehéz bejutni a nyíregyházi gondozóba. Juhász Zoltán kérdésre válaszolva
elmondta: Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester asszonnyal (FIDESZ) jelenleg is egyeztetõ
tárgyalásokat folytatnak a Jósa András Kórház vezetõivel ennek megoldására.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Az elmúlt évben Nagykállóban az Önkormányzat 355 általános iskolai tanulónak, 355 szak-

munkás, szakiskolai és középiskolai tanulónak, illetve 187 felsõfokú intézmény nappali tagozatos
hallgatójának nyújtott beiskolázási segélyt 3.784.500 Ft. összegben. A beiskolázási segélyt várhatóan
ebben az évben is hasonló számban igényelik azoknak a tanulóknak, akik nem részesülnek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások megállapításának szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosította a Képviselõ-testület

A támogatás mértéke:
általános iskolai tanuló esetén 3.500,-Ft/fõ
 szakmunkás, szakiskola és középiskolai tanuló esetén 5.000,-Ft/fõ
felsõfokú intézmény nappali hallgatója esetén 6.500,-Ft/fõ

Az önkormányzati beiskolázási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje:
2008. augusztus 1. napja és november 30. napja között lehetséges a Polgármesteri Hivatal
Szociális csoportjánál. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.

KÖZBIZTONSÁG
A rendõrségrõl szóló törvény szerint az õrsparancsnoki kinevezést megelõzõen a kinevezési

jogkör gyakorlója kikéri az érintett települési önkormányzat – jelen esetben Nagykálló – kép-
viselõ-testületének véleményét. Szepesi István, a Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje ugyanis
arról tájékoztatta városunk polgármesterét, hogy a Nagykállói Rendõrõrs parancsnoki beosztásába
– rátermettsége és szakmai ismerete alapján – Tóth Attila õrnagyot nevezik ki. A város Képviselõ-
testülete megerõsítette: támogatják a Nagykállóban 2008. márciusa óta mb. õrsparancsnoki
feladatokat ellátó Tóth Attila r.õrnagy kinevezését.

PÁLYÁZATOK
A képviselõk támogatták, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az Észak-alföldi

Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Terület- és Régiófejlesztési Célelõirányzat 2008.
évi támogatásának elnyerésére. Eredményes pályázat esetén Nagykállóban további 8 fõ 12 hó-
napig tartó közmunkaprogramban való foglalkoztatására lenne lehetõség. Az igényelt támo-
gatás összege 9,2 millió forint, amihez egymillió forint saját erõ szükséges.

Hozzájárult a testület, hogy a „TESZOVÁL Kft. munkahelyteremtõ telepfejlesztése Nagy-
kállóban” címmel pályázatot nyújtsanak be, s ezzel 10 fõ munkahelyteremtését vállalná a Települési
Szolgáltató.

Támogatta a testület, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó – Expressz” támogatására
pályázatot nyújtson be az Önkormányzat. Nagykálló a kiírásra a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtárral,– mint a konzorcium vezetõjével – elsõsorban online könyvtári szolgálta-
tások kialakítására, hardvereszközök beszerzésére, valamint egyéb könyvtári szoftverek vásárlására
pályázna, 100 millió forint összegben.

VÁROSFEJLESZTÉS
Mint ismeretes a közelmúltban a Szabadság térrõl ellopták II. Rákóczi Ferenc bronzötvözetbõl

készült mellszobrát. A Képviselõ-testület az eset után úgy döntött, hogy árajánlatot kér egy
újabb mûalkotás elkészítésére. A testületi ülésen két ajánlat került a képviselõk elé. Az egyik
ajánlatot Nagy Lajos Imre szobrászmûvész adta, aki 1,7 millió forintért készítené el a korábbi
szobor mását, míg Juha Richárd szobrászmûvész 2,3 millió forintért vállalná. A testület végül
úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert: folytasson tárgyalásokat a szobor elkészítésére
benyújtott árajánlattal kapcsolatban Nagy Lajos Imre szobrászmûvésszel, majd a tárgyalásokat
követõen, a sarok számok ismeretében számoljon be arról a Képviselõ-testületnek.

Napirenden kívüli felszólalásában Szabó László (FIDESZ) képviselõ elmondta: többen jelezték,
hogy a temetõbe nem tudnak gépjármûvel behajtani, mert nincs nyitva a kapu, pedig ez sok
idõs, beteg ember közlekedését megkönnyítené. Juhász Zoltán polgármester úr azzal indokolta
a tiltó rendelkezést, hogy a temetõben több alkalommal letapossák a sírokat, ellopták a virágokat,
ezért korlátozták hétközben a gépjármû forgalmat. Egyébként a temetõnél kifüggesztett tele-
fonszámon bárki jelezheti, ha gépkocsival szeretne behajtani.

TÁJÉKOZTATÁS

Intézményvezetõi pályázat
Pályázatot hirdet Nagykálló Város Képviselõ-testülete

a Ratkó József Városi Könyvtár
intézményvezetõi álláshelyének

betöltésére.

A megbízás 5 évre szól, az állás leghamarabb 2008. október 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat beérkezésének határideje: a Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap 16 óra.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani Juhász Zoltán polgármester úr részére
(4320 Nagykálló Somogyi B. u. 5-7. (42/263-101).

A borítékra rá kell írni: „Intézményvezetõi pályázat”.

A részletes pályázat a www.nagykallo.hu internetes oldalon megtalálható, további
felvilágosítás Juhász Zoltán polgármester úrtól kérhetõ (42/263-101).

Nagykállóban 1999-2000-ben megva-
lósított szennyvízberuházáshoz kapcso-
lódó érdekeltségi hozzájárulás megfize-
tésére kötött Lakástakarékpénztári (LTP)
szerzõdések 2008. évben lejárnak.

Az OTP LTP azon ügyfelei részére, akiknek
a számla megtakarítása elérte a 100.000.- Ft-ot
értesítést küld, a betétszámla megszüntetése
céljából. Az Önkormányzat által a megfizetésre
vonatkozó igazolás kiadása után az OTP LTP
megszünteti a betétszámlát (kiutalási idõ maxi-
mum 3 hónap), a rajta mutatkozó egyenleget
átutalja Önkormányzatunk részére. Ha a
Hivatal számlájára megérkezik a betétszámla
egyenlege a 100.000.- forint szennyvíz-ér-
dekeltségi hozzájárulás összege feletti részt
visszautaljuk Ügyfeleink részére.

Azoknak az Ügyfeleknek, akiknek a megszün-
tetéskori összeg meghaladja a 110.000.-
forintot, az OTP kérésére – sajnos – még egy-
szer nyilatkozniuk kell a lakáscélú felhasználás-
ról a 100.000.- forintot meghaladó összeg te-
kintetében.

Amennyiben az OTP által megszüntetett
LPT számlák egyenlege megérkezik hivatalunk
bankszámlájára és a kiutalás megtörténik, ki-
állításra kerül a szennyvíz-érdekeltségi hozzájá-
rulás megfizetésérõl szóló igazolás. Az igazolás-

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink!

Dr. Török László
  jegyzõ
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 – Hogyan alakult az Önkormányzat elsõ
félévi gazdálkodása, illetve az elõzetes becslések
alapján mi várható az év végéig?

– A 2008. évre tervezett 2.445.450 eFt
pénzforgalmi bevételekbõl az elsõ félévben
1.303.333 eFt realizálódott (53%), ebbõl az
önkormányzat saját bevétele 612.484 eFt, a
költségvetési támogatás pedig 690.849 eFt volt.

A tervezett 2.582.365 eFt kiadásból 1.144.978
eFt (44%) került felhasználásra, melynek
megoszlása a következõ:

Személyi juttatások és a munkaadókat
  terhelõ járulékok 573.828 eFt

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
283.500 eFt

 Szociálpolitikai és egyéb juttatások
         112.269 eFt

 Ellátottak pénzbeli juttatása
            2.327 eFt

Támogatás értékû kiadások
     750 eFt

 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás
           35.561 eFt

 Felhalmozási kiadások
         136.743 eFt.

– Ezek a számok azt mutatják, hogy ked-
vezõ, stabil a város költségvetése.

– Az elsõ féléves adatok – a teljesítés szem-
pontjából – valóban kedvezõek, de a második
féléves gazdálkodásunkat jelentõsen befolyá-
solja, hogy – hivatalos megkeresés alapján –
az erre az idõszakra tervezett adóbevételeket
mintegy 200 millió forinttal csökkenteni kell.

– Ez jelentõs bevételkiesést jelent a város
számára, mi teszi indokolttá?

– Sajnos nem egyedi jelenség, évek óta
folyamatosan csökkennek a bevételek, s ez teszi
indokolttá a kiadások csökkentését is, hason-
lóképpen mint egy családi háztartásban. Ez
elsõsorban az ország, a térség gazdasági hely-
zetével függ össze, amelyet leginkább a
stagnálás jellemez.

– A bevétel csökkenése jelent–e az Önkor-
mányzat számára feladatelmaradást?

– Az intézmények nyári karbantartása,
illetve a megnyert pályázatok megvalósítása és
pénzügyi teljesítése jelentõs kiadásokkal jár,
de valamennyi a második félévre tervezett
feladatunk megvalósításra kerül.

A városi (kis)kincstár

– Milyen bevételekbõl tevõdik össze a város
költségvetése?

– Önkormányzatunk gazdálkodásának
meghatározó bevételeit a központi költség-
vetésbõl származó normatív hozzájárulások és
támogatások, valamint az SZJA helyben mara-
dó része (8%), valamint a helyi adóbevételek
alkotják. Mindkét bevételi forrás esetében jól
látszik a csökkenõ tendencia, hiszen míg 2005-
ben 1.130.023 eFt volt a normatív bevétel,
addig 2008. évre több mint 200 millió fo-
rinttal kevesebb ez a támogatási forma. A sze-
mélyi jövedelemadóból származó bevételek
változásának az a magyarázata, hogy 2008-ig
külön, a normatíván felül kaptunk állami tá-
mogatást, 2008. évben ez már a költségvetési
törvény szerint az egyes normatív jogcímen
kapott hozzájárulásokba lett beépítve,
nevesítésre már csak az SZJA helyben maradó
része került.

 Az egyéb költségvetési támogatás összegének
emelkedését az állam által támogatott közcélú

    2005
 
    167 111
 1 189 910
    810 877
     54 860
    312 942
     12 243
 1 156 702
 1 130 023
     26 679
    132 235
 1 003 772
3 661 973
 
   2005
 

 1 240 984
   644 575
   211 478
     11 746

     53 036
     20 732
    586 847
    220 971
2 990 369

2007
 

108 306
1 156 120

680 995
74 010

386 721
17 838

1 165 262
963 600
201 662
131 152
252 088

2 830 766
 

 2007
 

1 206 972
613 944
229 271

8 902

44 341
64 905

155 308
172 237

2 495 880

  2006
 

133 375
961 644
648 101
62 591

234 533
26 144

1 023 899
1 018 653

5 246
149 713
786 049

3 080 824
 

  2006
 

1 221 234
659 109
202 665
14 479

34 088
121 751
484 698
116 822

2 854 846

2008 (terv)
 

  98 622
549 785
400 000
78 800
58 465
92 744

1 223 518
926 482
297 036
60 661

220 000
2 245 330

 
2008 (terv)

 

1 162 071
570 912
233 788
12 793

59 619
6 545

242 338
 

2 288 066

Bevételek (eFt)
 
Intézményi mûködési bevételek
Sajátos mûködési bevételek
 - iparûzési adó
 - gépjármûadó
 - átengedett SZJA
Felhalmozási és tõkejellegû bevételek
Központi költségvetési támogatás
 - normatív állami hozzájárulás
 - egyéb költségvetési támogatás
Átvett pénzeszközök
Egyéb bevételek
Összesen:
 
Kiadások
 
Személyi juttatások és munkaadókat
terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Szociálpolitikai és egyéb juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Államháztartáson kívüli
pénzeszköz átadás
Támogatás értékû kiadás
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások
Összesen:

A táblázatban szereplõ adatok 2005, 2006, 2007. év tekintetében a tényleges, míg
2008. évben a várható bevételeket és kiadásokat ezer forintban tartalmazza.

foglalkoztatás és a megnövekedett egyes jöve-
delempótló támogatások kiegészítéséhez kap-
csolódó dotációval magyarázhatjuk.

Az adóbevételek drasztikus csökkenése 2008.
évben a legsúlyosabb, hiszen a 2005. évhez
képest 400 millióval, a 2007-es évinél mintegy
300 millió forinttal kevesebb lesz a realizált
bevétel.

– Ilyen nagyarányú bevételkiesés mellett tör-
vényszerû a kiadási oldal csökkentése. Ez nem
vezet fennakadáshoz az Önkormányzat, az
intézmények mûködésében?

– A város mûködésének és fejlesztésének
irányát meghatározza a tárgyévben befolyó

bevételek nagysága, amennyiben a kötelezõ
és önként vállalt feladatainkat hitel felvétele
nélkül kívánjuk megvalósítani. Ezt azonban
csak úgy vállalható, ha folyamatosan vizsgáljuk
mûködésünket és meghozzuk azokat a
szükséges döntéseket, amelyekkel racionali-
zálni tudjuk gazdálkodásunkat.

A kiadások egyes jogcímeit – ha összeha-
sonlítjuk – láthatjuk, hogy a személyi jellegû
juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
2005. évhez képest mintegy 80 millió forinttal
csökkentek úgy, hogy közben a központi bér-
politikai intézkedések következtében a foglal-
koztatott munkavállalók bére folyamatosan
emelkedett. Az, hogy mégis sikerült a kiadá-
sainkat ezen a téren is csökkenteni annak kö-
szönhetõ, hogy az elmúlt években meghozott
döntések következtében az intézmények fel-
adatellátásának nagyságához igazítottuk a
dolgozók létszámát.

A dologi és egyéb kiadások csökkenése is
folyamatos, annak ellenére, hogy jelentõs
áremelkedés mutatkozik 2008-ban.

A személyi és dologi kiadások ilyen irányú
változtatása nem veszélyezteti az intézmé-
nyeink mûködésének biztonságát, a megtaka-
rítás ésszerû átcsoportosításával a munkához
szükséges szakmai feltételek fejlesztését valósí-
tottuk és valósítjuk meg. (pl: számítástechnikai
szaktantermek kialakítása, korszerûsítése)

A szociálpolitikai és egyéb juttatások terén
a növekedés sajnos tendencia, hiszen egyre
több ember szegényedik el és válik jogosulttá
valamilyen szociális ellátásra. Önkormány-
zatunk a lehetõségekhez képest saját forrásból
támogatja az elsõ lakáshoz jutókat, beiskolázási
támogatást, lakásfenntartási támogatást, át-
meneti segélyt, temetési segélyt nyújt a rászo-
rulóknak.

– A városnak mindezek mellett komoly,
sokmilliárdos fejlesztési elképzelései vannak.

– A felvázolt számok tükrében látható,
hogy bár sokszor fájdalmas és sokakat nega-
tívan érintõ döntések meghozatalára kény-
szerülünk azért, hogy mûködõképességünket
és a város további fejlõdését biztosítani tud-
juk, illetve az elnyert támogatásokhoz a saját
tõkét hozzá rendelhessük.

Az elõzõ években végrehajtott intézkedé-
seinknek köszönhetõen több tízmillió fo-
rintot tudtunk megtakarítani, például: az
egészségügyi ellátórendszer átszervezése 15
millió forintos, a szociális és gyermekjóléti
szolgálat kistérségi fenntartásba adása 30 millió
forint megtakarítást jelentett. Az oktatásügy
területén meghozott intézkedéseink mintegy
25 millió, míg a közmûvelõdési szféra átszer-
vezése, – ugyanakkor színvonalas mûköd-
tetése – 30 millió forintos megtakarítást ered-
ményezett az Önkormányzat számára.

Nagykálló Város Önkormányzata elkészítette 2008. elsõ félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját. A bevételi és kiadási oldal ez évi alakulásáról Juhász Zoltán
polgármester urat kérdeztük.

  A mezõõr, mint azt a neve is elárulja a
termõföldek õrzését, illetve az itt található ter-
mények, mezõgazdasági eszközök, építmények
és a földmérési jelek vagyonvédelmét látja el.
A paragrafusok feladatát az alábbiakban
határozzák meg.

(1) A mezõõr a mûködési területén jogosult
és köteles:

A mezõk õrzõje a) az õrzött vagyont veszélyeztetõ vagy
károsító cselekmény elkövetésén tetten ért
személyt személyazonosságának igazolására, a
jogellenes cselekmény abbahagyására és a
területelhagyására felszólítani;

b) azt a jármûvet, amelyrõl alaposan
feltételezhetõ, hogy azon a mûködési terü-
letrõl származó jogellenesen szerzett szállít-
mány van, feltartóztatni, a jármû vezetõjét és
a jármûvön, illetve az abban tartózkodókat
igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltar-
tóztatott jármûvön lévõ szállítmány meg-
szerzésének jogszerûségét nem valószínûsíti,
a legközelebbi rendõri szervhez bekísérni;

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten
ért személytõl a jogellenesen szerzett ter-
ményt,terméket, tárgyat, állatot, az elkövetés-
hez használt eszközt elvenni és azokat a legkö-
zelebbi rendõri szervnek átadni;

e) a jogtalanul legeltetett, illetõleg felügyelet
nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.

(2) A mezõõr együttmûködik a rend-
õrséggel, határterületen a határõrséggel is.

A települések külterületei, a mezõk,
a termõföldek talán még vonzóbbak a
tolvajok, a bûnözõk számára, ahol
szabadon garázdálkodhatnak mások
vagyonában. A Nagykállóhoz tartozó
õrzését, vagyonvédelmét már több éve
Mester János látja el. Sokan vannak
azonban, akik nem tudják, hogy a
mezõk õrzõjét a törvény milyen ha-
tárkörrel ruházta fel, ezért nem veszik
jó néven, ha „intézkedik”, számon kér,
igazoltat, történetesen akkor, ha tetten
éri a garázdákat.

A VIII. Megyei Polgárõr
Napot tartották július 19-én
Nagykállóba. A Városi Sportpá-
lyán és Strandfürdõben elsõ-
ként a házigazda, Juhász Zol-
tán köszöntötte a vendégeket,
majd a Megyei Közgyûlés elnök-
ségének képviseletében Lipõk

Polgárõr nap Nagykállóban

Sándor. A Megyei Polgárõr szövetség elnöke,
Somogyi János köszönetét fejezte ki a megyé-
ben mûködõ 158 egyesület több ezer polgár-
õrének az állampolgárok védelmében végzett,
ellenszolgáltatás nélküli tevékenységéért.

A nézõk egy csoportja

Az elismerések és kitüntetések átadása után
fõzõversenyen és kispályás labdarúgásban is
megmérkõzhettek a csapatok.
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25 éve már, hogy 1983. júniusában el-
ballagott a 8. A osztály a Nagykállói 1.
számú Általános Iskola falai közül.

Negyedszázad sok vagy kevés?... Pon-
tosan annyi, amennyi idõ alatt az egy-
kori kamaszok felnõtté váltak.

Osztálytalálkozó

Amatõr felvétel

Szeptember 19. (péntek)Szeptember 19. (péntek)Szeptember 19. (péntek)Szeptember 19. (péntek)Szeptember 19. (péntek)

10 óra: Meseszínházi elõadás óvodások és kisiskolások részére
      Helyszín: Sportcsarnok

10.30 óra: Emlékezés Simonyi Óbesterre Helyszín: Bátori út 2
15 óra: Helytörténeti vetélkedõ Helyszín: Korányi ház
17 óra: A XI. Nagykállói Napok megnyitó ünnepsége

A díszpolgári cím átadása, 115 éves a Nagykállói Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Szeptember 20. (szombat)Szeptember 20. (szombat)Szeptember 20. (szombat)Szeptember 20. (szombat)Szeptember 20. (szombat)

13 óra: Veterán torna   „Egy életen át kell játszani…”  Helyszín: Városi Sportpálya
18 óra: Hevesi Tamás mûsoros estje Helyszín: Harangod

Egész nap:Egész nap:Egész nap:Egész nap:Egész nap:      Kulturális Örökség Napja  a Szilágyi és a  Korányi Emlékházban

Megemlékezés:Megemlékezés:Megemlékezés:Megemlékezés:Megemlékezés:     Jósa András halálának 90. évfordulója
100. éve született Kain Albert festõmûvész – kiállítás a Mûvelõdési Központ
Kamaratermében

Szeptember 21. (vSzeptember 21. (vSzeptember 21. (vSzeptember 21. (vSzeptember 21. (vasárnap)asárnap)asárnap)asárnap)asárnap)

14 óra: Szüreti felvonulás Helyi népmûvészeti csoportok, civil szervezetek felvonulása
Szabadtéri színpadon a helyi kulturális csoportok bemutatkozó mûsora

Helyszín: Korányi út, Szabadság kert
18 óra: P- Mobil együttes szabadtéri koncertje Helyszín: Harangod
21 óra: Tûzijáték Helyszín: Harangod

Egész nap:Egész nap:Egész nap:Egész nap:Egész nap:  Kulturális Örökség Napja a Szilágyi és a  Korányi Emlékházban
(Íjász bemutató, jurta-állítás, kézmûves foglalkozások)

A programok változtatási jogát fenntartjuk!

A szervezõk várják a civil szervezetek, öntevékeny kiscsoportok
jelentkezését, javaslatait, ötleteit a szüreti felvonulással és a heti

programmal kapcsolatban.

2008. szeptember 19-21.2008. szeptember 19-21.2008. szeptember 19-21.2008. szeptember 19-21.2008. szeptember 19-21.
XI. XI. XI. XI. XI. NNNNNagykállói agykállói agykállói agykállói agykállói NNNNNapokapokapokapokapokXI. XI. XI. XI. XI. NNNNNagykállói agykállói agykállói agykállói agykállói NNNNNapokapokapokapokapok
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Ezért is gondoltuk úgy, hogy ideje össze-
gyûlni egy közös élménybeszámolóra, régi és
új emlékek felelevenítésére. Nagy szeretettel hív-
tuk volt osztályfõnökeinket is, akik az „Osztály
vigyázz!”-zal kezdõdõdõ jelentés után meg-
tartották rendhagyó osztályfõnöki óránkat. A
rövid életút beszámolókból kiderült, hogy
valamennyien „felnõttünk”, megálljuk he-
lyünket az életben. Ez a mai világban nagysze-
rû dolog! Sajnos, két osztálytársunk már nem
lehetett velünk, csupán lélekben. Rájuk áldás-
kéréssel és sírjukon koszorú elhelyezésével
gondoltunk. Este vacsora mellett (köszönet
érte a Dinkó családnak) folytattunk éjszakába
nyúló beszélgetéseket a nagykállói strandon.
Bár volt több olyan osztálytársunk is, akivel
25 éve nem találkoztunk, mégis „mintha
tegnap váltunk volna el”. Jó kis csapat volt a
miénk. Bízom benne, hogy nem feledkezünk
el ezután sem egymásról.

Szûcsné Turcsán Tímea

– Mióta néptáncolsz?
– Óvodás korom óta. Az általános iskolában

is folytattam, majd a Kállai Kettõs utánpótlás
csoportjában, ahonnan nagyon fiatalon
felkerültem a felnõtt együttesbe. A csoport
felbomlása után Nyíregyházán a Babszem,
majd négy éve a Nyírség táncegyüttesnek lettem
tagja.

– Kitõl örökölted a tánc szeretetét?
– A táncos szerelem a családomban talán a

nagypapámtól eredeztethetõ, aki a nagymama
elmondása szerint maga is „nagy mulatós
ember” volt.

– Mit jelent neked ez a díj?
– Ez egy cím a táncosok körében, ami

számomra azt jelenti, hogy érdemes tovább
folytatni, próbákra, fellépésekre járni. Sze-
retnék felnõtt szóló táncversenyen is be-
mutatkozni, ennek novemberben lesz a
selejtezõje.

– A Gimnázium drámatagozatán most leszel
negyedéves, érettségi utána hol, milyen
irányban szeretnél tovább tanulni?

– Elsõsorban néptáncpedagógus szeretnék
lenni, de kimondottan ebbõl nem lehet
megélni, ezért a bölcsészkart, vagy a tanító-
képzõt is megjelölöm, Bármennyire is nagy a

Akinek a tánc az élete
Ifjúsági szólótánc versenyen nõi

kategóriában a legmagasabb,
GYÖNGYGALLÉROS minõsítést
szerezte meg Sipos Eszter, aki már
gyerekkora óta készült erre a megmé-
rettetésre. Egerben egy kétnapos ver-
senyen mutatkoztak be a táncosok,
köztük Eszter és partnere, ami olyan
jól sikerült, hogy a zsûri a leg-
jobbaknak járó kitüntetéssel jutal-
mazta a nagykállói lányt.

szerelem a néptánc iránt, mellette szükség van
egyéb képesítés megszerzésére.

– Mit jelent neked maga a tánc?
– Nekem a tánc mindig örömforrás, mert

amikor szomorú vagyok, akkor vidám leszek
tõle, ha pedig vidám vagyok, akkor még
jobban érzem magam. Ebben élem ki magam.
A heti kétszeri próba és a gyakori fellépések
– általában hétvégén – elég sok idõmet
elveszik, de én nem így érzem, mert nekem ez
az életem. Engem más nem nagyon vonz,
például a hétvégi disco. Ezzel nem azt akarom
mondani, hogy nem járok szórakozni, de nem
feltétlenül ez a legfontosabb.

Nagyon fontos feladatomnak tartanám,
hogy megõrizzem és késõbb átadhassam a
néptánc hagyományát.

,,Nekem a tánc mindig örömforrás...”

Helyreigazítás

  Egykori iskolám, -,,Budai”!
  De jó volt ott hajdan tanulni!
  Tárolni a sok ismeretet.
   Megalapozni az életet

   Kedves tanáraim, - Ti Mind!
Szívem melege most visszaint.
Boldogan emlékezem reátok,
Szavakat is alig találok.

Oly jó volt ott ülni a padban!
Erre gondolok most magamban.
Hallgattuk a bölcs útravalót,
Szívta az agyunk a tudást, a szót.

Egy-egy óra közt szüneteltünk,
A régi tölgy alatt megpihentünk
És a négy év oly hamar eltelt
Az öreg diák mind útra kelt.

Ha olykor-olykor arra járok, -
Az ajtónál kicsit megállok.
Visszatekintek, s emlékezem:
–Istenem! Itt telt el ifjú életem.

Egykori iskolámhoz

Lapunk elõzõ számában hely-
telenül jelentettük meg Honvári
Erzsébet: Egykori iskolámhoz címû
versét.

A szerzõtõl és az olvasóktól is
ezúton kérünk elnézést.

A nagykállói Római Katolikus plébánia
Szent Kristóf Karitász csoportja, elsõ alka-
lommal látta vendégül a dévai Szent Ferenc
alapítvány gyerekeit és a helybeli hátrányos
helyzetû gyerekeket.

Nagyon színes és tartalmas hetet töltöttünk
el együtt. Sok közös programon vettünk részt,
új emberi kapcsolatok szövõdtek. Csodálatos
hetet tudunk magunkénak egy szívvel, egy lé-
lekkel építettük ezt a kis közösséget. Mindenki

Gyümölcs és
zöldség

mûvészien
megformázva,

mert az
emberi

kreativítás
határtalan.

képességének legjavát adta a feladatok elvég-
zéséhez. Felemelõ érzés megtapasztalni a segítõ
szándékot mindenkiben.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek számára,
gyönyörûvé, boldoggá, örömtelivé tudtuk
tenni, ezt az egy hetet, felejthetetlen élményben
lehetet részük. Isten áldását kérjük minden
segítõre.

Hekmanné Balogh Erzsébet

Köszönet a sok jóért

A Rendõrség ingyenesen hívható
segélyhívó száma:

107 és 112.

Munkanapokon:
 8-16 óra között a 42/263-156

telefonon.

Bûn- és Balesetmegelõzõ
Nemzetõrség

Nagykálló, Korányi F. út 37.
Ügyfélfogadás: Hétfõ-Szerda-

Péntek: 16,00 és 18,00 óra
között

Csendélet
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A Kállai Kettõs hírei

Mogyorósi László

Ferencziné Kerezsi Eleonórát  nevezte
ki a Képviselõ-testület a Nagykállói Kál-
lay Rudolf Szakiskola élére, aki koráb-
ban 3 évig tagintézmény vezetõként, egy
évig pedig igazgatóként irányította az
iskolát. Az igazgatónõvel 34 pedagógiai
pályán eltöltött év és tapasztalat azt mon-
datja, hogy ezt a munkát csak közösen,
egy jól felépített csapattal lehet és érde-
mes végezni, mert csak annak van és lesz
eredménye.

– Egyedüli pályázóként indult a Nagykállói
Kállai Rudolf  Szakiskola igazgatói állásáért.
Ön szerint miért? Nem volt alkalmas ember,
vagy senki sem merte vállalni Önnel szemben
a megmérettetést?

– Szerintem nem errõl van szó, hanem
arról, hogy aki ma vezetõi állást vállal jól tudja,
hogy ez a munka rengeteg idõt és energiát,
tehát teljes embert kíván, és nem 40 órás mun-
kahetet. Természetesen álltam volna a meg-
mérettetés elé. A pályázatomban részletesen
kifejtettem, hogy a négy év során honnan ho-
vá jutottunk a csapatommal.

– A kollégái meg sem lepõdtek, hogy Ön
lett a régi-új igazgató?

– A kollégák?, tudja…, természetesnek vették,
hogy pályázok, mert az eddig elért eredmények
közösek, s azokat együtt kell tovább folytatni.

– A családja is ugyanolyan kitörõ örömmel
fogadta, mint a kollégái, hogy ismét Ön lett
az intézményvezetõ?

– Mérsékelt örömmel.

– Mire a legbüszkébb?
– Az elmúlt idõszakban növelni tudtuk a

beiratkozó gyerekek létszámát, az osztályok és
a szakmacsoportok számát. Benyújtott pályá-
zataink mindegyike sikeres volt, ezek elsõ-
sorban a szakképzésnél taneszköz fejlesztésre,
a gyakorlati oktatásnál tárgyi eszközök beszer-
zésére irányultak. Támogatást nyertünk diák-

újság megjelentetésére, kirándulásra, különféle
egészségmegõrzési programok, drog, AIDS,
prevenciós projektekre.

Büszkék vagyunk arra is, hogy míg a ko-
rábbi években kevés volt az olyan tanuló, aki
három egész feletti átlaggal érkezett intéz-
ményünkbe, addig ma már nem ritka a négy
egész feletti átlag sem. Ebben az évben három-
szoros túljelentkezés volt az iskolánkban, ami
azt jelenti, hogy vannak olyan szakok, illetve
szakmai alapozók, ahol a 24 helyre 108-an

A Kállai Kettõs Néptáncegyüttes a II. Ajaki Nemzetközi Hagyományõrzõ
Lakodalmas Fesztiválon képviselte Nagykálló Városát, osztatlan nagy sikerrel.

Régi-új igazgató a Szakiskola élén

Ferencziné Kerezsi Eleonóra

Toborzó
A Kállai Kettõs Néptáncegyüttes várja azokat

a fiatalokat, akik szeretnének bekapcsolódni

Mátyás ki-
rály trónra
lépésének 550.
évfordulója
alkalmából a
2008-as esz-
tendõ a Rene-
szánsz Éve
M a g y a r o r -
szágon.

Ebbõl az
alkalomból
„ M á t y á s
m e s é k ”
címmel mese-

Mátyás mesemondó
verseny

Az együttes  tagjai

jelentkeztek, tehát lehetõségünk volt arra, hogy
a jobb képességû diákokat vegyük fel.

– Az osztálylétszám növelése nem vezet a
minõség romlásához?

– Sajnos, ez már nem kérdés. Ma már az a
kérdés, hogy elérjük-e az átlaglétszámot, mert
csak akkor kapjuk meg a normatívát 100 szá-
zalékban, tehát az állam áttért a csoportlétszám
finanszírozásra.

Ma minõségi oktatás csak akkor valósulhat
meg, ha a pedagógus szívét-lelkét kiteszi,
szabadidejét rászánva dolgozik, hogy a gyerek

minél jobb eredményt érjen el. Hála Istennek,
nekem ilyen kollégáim vannak. Ezt nem csak
én mondom, hanem a vizsgálati eredmények
is igazolják, mert korábban a kompetencia
mérések – a 10. osztályos tanulók néma értõ
olvasása és a matematika logikai készség
vizsgálatának – eredménye igen rossz képet
mutatott, az országos átlag alatt volt, ezzel
szemben a legutolsó, 2007-es mérés szerint
bekerültünk az ország legjobbjai közé, tõlünk
már csak 8 iskola jobb. Mindez a tanárok
kitartó és kemény munkájának köszönhetõ.

Mi elsõsorban nevelünk, csak aztán oktatunk,
mert iskolánkban nagyon sok a lelki prob-
lémával küzdõ gyermek, sokan csonka csa-
ládokból jönnek, rossz anyagi körülmények
között élnek, vagy munkanélküli szülõk
gyermekei, ezért fontos, hogy ezeknek a prob-
lémáknak a megbeszélésére is idõt fordítsanak
a pedagógusok.

– Azt már tapasztaltam, hogy az Ön irodája
nem csak az Öné…

– …ez átjáró ház, ami soha sincs zárva. Az
én irodám, tulajdonképpen nem az én iro-
dám, hanem a nevelõ testület nyugalmas helyet
biztosító, önálló kis munkaszobája.

– Ennek is köze van ahhoz, hogy ennyire
jó a kapcsolata a munkatársaival?

– Természetesen. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a kollégáim azt érezzék: egyenrangú
partnerek vagyunk, egy csapat tagjai.

– Milyen feladataik vannak a jövõre nézve?
– Stabilizálni szeretnénk az iskola képzési

szerkezetét, elérni, hogy minden évfolyamon
3-3 osztály tanuljon, amelyek szakmacso-
portokra bomlanak, 9-10. osztályban kettõ
vagy három szakmacsoportra, 11-13-ik évfo-
lyamon pedig szakmánként egy-egy csoportra.

A jelenlegi  hét szakmát a jövõben is sze-
retnénk megtartani, oktatni. Elmondhatom,
hogy ezek hiányszakmáknak számítanak a
régióban, ilyen a kõmûves, a szabó, a pincér
szakma, vagy az épület- és építménybádogos,
amelyet az országban rajtunk kívül talán még
egy-két helyen oktatnak. Szintén hiányszakma
az ápolási asszisztens, amelyet az Észak-alföldi
Régióban egyedül a mi intézményünkben
sajátíthatnak el, akárcsak a szociális gondozó
és ápoló, tehát mi nem „tucatszakmákat”, ha-
nem hiányszakmákat oktatunk.

Esõ után a hûvös
augusztus végi kertben
a lombhoz és a fûhöz
érve átnedvesedtem.

Még semmi hervadásnyom,
még semmi õszi okker,
az est hûvösen átfon,
kontúrokat mosott el.

Vizes törölközõbe
csavart, lázas gyerekként
keresek némi szõke,
ágak között rekedt fényt.

mondó versenyt rendez a Ratkó József Városi
Könyvtár Ifjúsági- és gyermek-részlege (Kossuth
út 8., emelet) az 1-2. osztályos illetve, a 3-4.
osztályos mesélni szeretõ gyerekek részére.

Minden jelentkezõt szívesen várunk szep-
tember 30-ig.

A verseny ideje: 2008. október 20. (hét-
fõ).

Addig is várlak benneteket a könyvtárba,
ahol sok szép „Mátyás mesét”, és egyéb olvasni
valót is találtok.

Keszthelyiné Jolika néni

Szõke fény

egy jó közösségi munkába, s Nagykálló nép-
táncos hagyományait ápolnák, majdan tovább
adnák.

A Kállai Kettõs Néptáncegyüttes az után-
pótláscsoportjaiba is várja azokat az óvodás,
alsó és felsõ tagozatos gyerekeket, akik sze-
retnének Nagykálló Város hagyományaival a
néptánc adta lehetõségekkel megismerkedni.

Jelentkezni lehet: 2008. szeptember 5-én
17 órától a Nagykállói Mûvelõdési Központ-
ban, (a Kossuth út 8. szám alatt) a csoportve-
zetõknél: Márton Lászlóné Julika néninél
és Márton Attilánál.

5

A nagykállói Mûvelõdési Központban 2008. szeptember 12-én (péntek) 17 órától
Csipkeverõ kör összejövetelét tartják.

A foglalkozást: Félegyházi Józsefné vezeti.
Szeretettel várják azokat a lányokat, asszonyokat, akik egy értékes, régi kézmûves mesterség

alapjait szeretnék elsajátítani

Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: 20/985-11-50, 42/263-161

Készülhetnek a csipkecsodák



6
NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XVIII. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM – 2008. AUGUSZTUS

K Ö Z É L E T

– Harangod a mi gólyafészkünk, ahová évrõl
évre visszatérünk, hogy repülni tanulhassanak
az unokák.

– A kisfiam azt mondta, hogy 51 hete arra
vár, hogy itt legyen. Ezzel nincs egyedül sõt,
egyre többen vagyunk így.

– Azt éreztem, hogy idén a tábor kiteljese-
dett. Arra gondolok a sok lehetõség mellett
(kézmûveskedés, gyermekfoglalkozások, tánc-
tanítások stb.) az volt az igazi változás, hogy
az ifjúkorban lévõk már nem csak szép szám-
mal vettek részt, de a barátaikat is elcsábították
a táborba.

Ilyen, és ehhez hasonló gondolatokkal, érzé-
sekkel hagyták el idén is Nagykálló-Haran-
godot, a 24. Téka Tábor résztvevõi. Bár, az
idõjárás nem volt kegyes a táborozókhoz, mert
a gyakori esõzések miatt elõfordult, hogy né-
hány sátor beázott, de ez sem szegte kedvüket,
kitartottak az utolsó napig.

Az egyhetes rendezvényre az ország több
településérõl érkeztek, többségében évek óta
visszajáró táborozók, s hasonlóan a korábbi
évekhez Svájcból, Németországból, Szlováki-
ából, Franciaországból és Erdélybõl is jöttek
elsõsorban elszármazott hazánkfiai, akik szeret-
nék megõrizni, s itt a harangodi dombok kö-
zött ápolni a magyar hagyományokat. De emel-
lett még van más is, az egyik táborlakó szerint
egy „mágnes” ami ide vonzza az embereket,
ami mindenkinek más és mást jelent. Néhányat
most megosztunk ezek közül a kedves olva-
sóval:

TÉKA TÁBOR 2008
A hely, ahol az emberek emlékeznek a vesszõ helyére

Bár az idõjárás nem volt kegyes az idei, 24. Téka Tábor résztvevõihez mégsem
szegte kedvüket, kitartottak táborzárásig, és már most nagyon várják a következõ,
jubileumi rendezvény megnyitóját. Az ország egyedülálló kulturális, hagyományõrzõ
rendezvényén - július 19. és 27. között – idén is több százan vettek részt.

Valentovics Margit tanárnõ családjával
Vácról érkezett a táborba, idén hatodik alka-
lommal. „Egy ismerõsünktõl hallottunk errõl
a helyrõl, aki – mint mondja – olyan hévvel
és energiával tudott mesélni, hogy nehéz volt
ellenállni. Eljöttünk, s aztán azt vettük észre,
hogy a család minden tagja jól érzi magát.

Alapvetõen „bátor” emberek jönnek ide, akik
felvállalják ezt a sátoros, nomád életformát,
de kiderül, hogy a komfort hiányán felül lehet
emelkedni, mert minden egyéb szociális kap-
csolat, tevékenység olyan mérhetetlen örömet
szerez, hogy áthidalhatók lesznek ezek a kis
kényelmetlenségek. Itt olyan kapcsolatok, olyan
barátságok alakulnak ki, amelyeket én magas
sem gondoltam. Mi felnõttek és a gyermekeink

is egész évben tartják a kapcsolatot az itt megis-
mert barátokkal. Itt szeretik egymást az
emberek. Itt beszélgetünk egymással, s amikor
vasárnap (a tábor végén) hazamegyünk, te-
szünk egy vesszõt a gondolataink után, s mi-
kor a következõ évben újra találkozunk, akkor
a vesszõ után folytatjuk a mondatot. Emlé-
kezünk a vesszõ helyére.”

– Én együtt nõttek fel a táborral. Ismerem
a Harangodnak minden szegletét, nekem ehhez
a földhöz kötõdésem van – mondja a buda-
pesti Sólyom Zoltán, aki négy éves kora óta
minden évben Harangdon táborozik, idén 21-
ik alkalommal. – Még mikor elkerültem a
csûrt, akkor is hallottam a zenét, itt ivódott

bele a vérembe. Ez a tábor képessé tett arra,
hogy hivatásszerûen is néptánccal foglalkoz-
zam. Ennek a tábornak varázsa van.

A jelenlegi állapotában a kisgyerekes csalá-
doknak a legideálisabb, de én a nosztalgia miatt
nem hagynám ki egy évben sem. Az biztos,
ha családom, gyermekem lesz, együtt jövünk
majd a Téka Táborba.”

Zoltán szerint: itt mindenki megtalálhatja
magának a nyugalmat, amellett, hogy a saját
szabadságát a lehetõ legteljesebb mértékben
kiéli. Itt az emberek tisztelik egymást. A tánc-
házban jól érezheti magát az is, aki 30 éve
táncol és az is, aki csak most kezdte el.

A Téka Táborba természetesen nem csak az
„õslakosok” érkeznek évrõl-évre, hanem olya-
nok, aki elõször érezhetik meg ennek az ezer
szálon egymásba gabalyodó, de mégis szerte-
ágazó, sokszínû kommunának az összetartó
erejét. Tóth Arnold, az Esztenás együttes tag-
jaként érkezett idén elõször a Harangodra. „Az

Ezennel megnyitom az idei  tábort

A tánccsûrben mindig jó a hangulat

Hangolnak a zenészek...

Fafaragók...

Ebbõl lesz majd a jó vályogtégla

Kosárfonók

Így készül a nemezlabda

elsõ benyo-
másom az
volt, hogy ez
egy nagy lét-
számú tábor
a z o k k a l
s z e m b e n ,
ahol eddig
megfordul-
tam. Ennek
viszont az az
elõnye, hogy
mindig van
valaki, aki
táncol, aki a
f o g l a l k o -

aki családjával Ürömrõl érkezett. – Ez olyan
élmény számunkra, amit nem hagynánk ki
semmi pénzért. A Téka olyan sajátos hangulatú
tábor, amilyen nincs több az országban. Mi
fõleg táncolunk, de minden évben szövök egy
szõnyeget is, a gyerekek gyöngyöt fûznek, a
kisebbik fiam farag, kovácsol, bõrözik. Min-
denki megtalálja azt, ami szimpatikus, ami szá-
mára vonzó, amihez tehetsége van. A közös
esti táncházak élménye, a sok jó beszélgetés,
nevetés egész évben elkísér. Igaz, az idõjárás
kicsit keresztbe tett, sokat esett, de még ennek
ellenére is maradtunk, mert a gyerekek egész
évben erre vártak.

Az Etzler család Gödrõl érkezett Nagy-
kállóba. A családfõ elmeséli, hogy 13 évvel eze-
lõtt elsõ feleségének a bátyja invitálta meg õket,
aztán úgy megszerették a tábort, hogy ma már
a korábbi és jelenlegi feleségével, az elõzõ és
az új kapcsolatból született gyerekkel együtt
jönnek a Harangodra táborozni.

„Amikor elõször idejöttünk a gyerekek elsza-
ladtak, jól érezték magukat, néha-néha elõke-
rültek. Lehettek bárhol, ha bajuk esett vala-
melyik szülõ biztos, hogy ott volt és segített
rajtuk, tehát nem aggódtuk miattuk. Az évek
során aztán nagyon sok barátság köttetett. Év-
rõl-évre visszatérünk ide, ebbe a nagy családba,
ahol ott vesszük fel a fonalat, ahol egy évvel
azelõtt letettük, s ez egy nagyon jó érzés. Ne-
künk a Téka Tábor olyan, mint a Karácsony,
egy betervezett esemény.

Jó hogy minden évben fejlõdik a hely is,
idén örültünk a két új mosdónak, vagy inkább
azt mondom: tudomásul vettük, mert ha ezek
a fejlesztések nem lennének, akkor is jönnénk”.

A tábornak persze vannak olyan lakói, akik
itt voltak 24 évvel ezelõtt az elsõ rendezvényen,
s azóta is minden évben visszajönnek. A buda-
pesti Bornyi Gábor is közéjük tartozik. Mesél
a kezdetekrõl, amikor valóban nomád tábort
szerveztek itt, amikor naponta csak egyszer
volt melegvíz és a fából összetákolt bódéban
fürödtek az emberek. Nem volt angol WC,
nem volt mosogató, sõt még az épületek is hiá-
nyoztak, de porban is ment a tánc, és a büfé
épületét is remekül helyettesítette egy sátor.

– Az országban több hasonló tábort szer-
veznek, de a Téka fogalom, ahol rengeteg dol-
got lehet csinálni, de semmi nem kötelezõ –
mondja a budapesti operatõr. – Évek óta van
legalább 50 ember, akikkel csak itt találkozom.
A gyerekeket is születésük óta magunkkal hoz-
tuk, egy idõ után már õk tették kötelezõvé,
hogy jönni kell. Én nagyon sok helyen meg-
fordultam már az országban, de ilyet, mint a

zásokon részt vesz. Nagyon tetszik az, hogy
itt mindenki teszi a dolgát, tudja mi a feladata.

Nekem, mint zenésznek az  volt az élmény,
hogy könnyû volt jó „bulit” csinálni, mert a
zenekarokkal szemben általában ez az elvárás.
Nos, itt olyan közönség volt, amelyik tudott
és akart is szórakozni. Jövõre szívesen eljönnék
a családommal, a három gyerekemmel Haran-
godra táborozni.”

– Minket a néptánc és a népzene vonzott
ide 14 évvel ezelõtt – mondja Báldi Judit,

Harangod sehol sem találtam, ahol
minden együtt van: az erdõ, a domb,
a víz, a síkság.

– Sikeresen rendezvényt zártunk,
ahol a napijegyes látogatókkal együtt,
közel 1000 vendégünk volt. Számomra
meglepetés volt, hogy a rossz idõ
ellenére még a kisgyermekes családok
sem utaztak haza, sõt, hétvégére még
többen érkeztek. – mondja Borsiné
Sveda Anita, a Nagykállói Kiemelten

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje, a Téka
Tábor fõszervezõje. – A táborlakók között
sokan vannak olyanok, akik a kezdetektõl itt
vannak, akik korábban a gyermekeiket, most
pedig az unokáikat hozzák. Örömmel mond-
hatom, hogy idén nagyon sok nagykállói lakos
is kilátogatott a Harangodra, a szervezett
foglalkozások ideje alatt ezt ingyen megtehet-
ték, s ha valaki kedvet kapott a kézmûves foglal-
kozásokhoz, akkor egy minimális, eszközhasz-
nálati díjért megtehette. Az idei év újdonsága,
hogy napközis jelleggel, azok a gyerekek is
részt vehettek a táborban, akiknek szülei
nem tudták megoldani gyermekük nyári
elhelyezését, vagy szerették volna megismer-
ni a csipkeverést, agyagozást, fafaragást,
gyöngyfûzést, gyékény- és vesszõfonást, ne-
mezelést, vagy azt, hogyan kell vályogot vetni
a tóparton. A csûrben táncot tanulhattak, amit
aztán a hajnalig tartó táncházban ki-ki kedvére
be is gyakorolhatott, amihez a muzsikát a
Bürkös, az Esztenás és a Galga Zenekar
szolgáltatta.

Táborzáráskor sokan mondták, hogy meg-
kezdõdött a visszaszámlálás a jövõ évi tábornyi-
tásig, mert egy biztos, – tett ígéretet Borsiné
Sveda Anita, – hogy jövõre is lesz Téka,
mégpedig 25. jubileumi tábor, ahol többek
között 25 órás táncházzal, fotókiállítással és a
múltidézõ titkok sorával találjuk majd szemben
magunkat.

A táborzáró tábortûz

Táborbontás 2008
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SPORT

A testvérvárosok mérkõztek

A Városi Sportpályán
Juhász Zoltán pol-
gármester köszöntötte a
sportolókat, a delegá-
ciók tagjait és a szur-
kolókat. Elmondta:
Nagykállóban hagyo-
mánya van a Kálló
Kupának és hagyomá-
nya van annak is, hogy
a testvér településekkel

I. Nemzetközi Kálló Kupa Testvér települések Labdarúgó Tornáját tartották
augusztus 2-3-án Nagykállóban. Az elsõ alkalommal megrendezett bajnokságon
Nagykálló, Kállósemjén, Borsi (Szlovákia), Técsõ (Ukrajna) és Tasnád (Románia)
labdarúgó csapatai mérkõztek meg

jó kapcsolatot ápoljanak. A jövõben szeretnék,
ha igazi sportbarátságok köttetnének a tele-
pülések között, aminek egyik állomása ez a
torna.

A két napon át tartó torna legjobb csapata
Técsõ együttese lett. A II. helyet Nagykálló

Felsorakoztak a sportolók

szerezte meg, míg a harmadik helyen Borsi
csapata végzett. (IV. Tasnád, V. Nagykálló II.,
VI. Kállósemjén csapata)

A hagyományteremtõ bajnokság legjobb
játékosa a nagykállói Márton László, míg a
gólkirály - a Borsi csapat futballistája - Mihók
Zoltán lett.

– Nagyon örültünk neki, hogy a kulturális
kapcsolatok ápolása mellett a sportra is kiterjed

a két város közötti együttmûködés. A nagy-
kállói önkormányzattól már eddig is sok
segítséget kapott Borsi település, elsõsorban
az alapiskola mûködtetésével és a pedagógusok
továbbképzésével kapcsolatban – mondta

Bisztránszki János
György, Borsi polgár-
mestere a rendezvényt
értékelve.

Hasonló gondola-
tokat fogalmazott meg
Mészáros Tibor, a
kárpátaljai Técsõ keres-
kedelmi, sport és a nem-
zetközi kapcsolatokért

ség vezetõje. – Az elmúlt négy év során
elsõsorban kulturális rendezvényeken,

Bisztránszki
János György

Mészáros Tibor

felelõs alpolgármestere
is. „Városunknak a
Nagykállóval való test-
vérvárosi együttmû-
ködés a gazdasági élet,
a kulturális szféra te-
rületén tapasztalat-
szerzést jelent, emellett
az anyaországgal való
kapcsolattartás erõsíti magyarságtudatunkat.
Bár a schengeni rendszer megnehezíti a
határátlépést, ennek ellenére eleget teszünk a
testvérvárosi meghívásoknak, legyen szó

kulturális, vagy sport
rendezvényrõl, szep-
temberben pedig sze-
retnénk mi is vendégül
látni a nagykállóiakat a
técsõi városnapokon.”

– Az a jó testvérvárosi
kapcsolat, amelyik mind-
két fél számára hasznotTóga István

hoz – mondja Tóga István, a tasnádi küldött-

Juhász Zoltán
A  döntõ mérkõzés egy izgalmas pillanata

Trefán Jánosné

városnapokon talál-
koztak a települések
vezetõi, de szeretnénk
ezen tovább lépni.
Nekünk az a célunk,
hogy nem csak az
önkormányzatok, a
városvezetõk szintjén,
hanem a civil szerve-
zetek, a kulturális, a sport egyesületek között
jöjjön létre együttmûködés. Ez a mostani
találkozó ennek elsõ
lépése, hiszen az ehhez
hasonló „kis” rendez-
vények nagy tömegeket
mozgatnak meg.

– Kölcsönös és fo-
lyamatos a városok kö-
zötti együttmûködés, a
nyári hónapokban pe-
dig különösen intenzív
– tájékoztat Trefán
Jánosné, Nagykálló
nemzetközi kapcsola-
tokért felelõs alpol-
gármestere. – A

nagykállói önkormányzat minden évben
elkészíti a testvértelepülések kapcsolattartási
tervét, amit a jövõben szeretnénk más terü-
letekre is kiterjeszteni, hiszen a  partnervá-
rosokkal jelenleg az oktatási, a kulturális, és a
sport kapcsolatok a legaktívabbak. Tervezzük,
hogy egy nemzetközi ifjúsági találkozót
szervezünk a harangodi üdülõközpontban,
amely ideális helyszíne lehet egy ilyen ren-
dezvénynek. A közeljövõben testvérvárosok
találkozóját tartanánk, itt elsõsorban a lakos-
ságot szeretnénk megmozgatni, bevonni, hogy
a városlakók, a családok egymással is-

merkedjenek, barátságokat kössenek. Terveink között szerepel
kis-, közép- és nagyvállalkozók részére egy vállalkozói kon-
ferencia megszervezése, ahol a gazdasági, kereskedelmi kap-
csolatok lehetõségeit mérlegelve segítenénk a testvértelepülések
vállalkozóit. Nemzetközi tanulmányutak szervezését is tervbe
vettük, ami nyilvánvalóan az oktatási intézmények bevonásával
valósulhatna meg. A sport kapcsolat eddig a futballra és a
kosárlabdára koncentrálódott, amit a jövõben kiterjesztenénk
a bírkózó, az asztalitenisz és a kézilabda szakosztályokra is.

A técsõi gyõztes csapat
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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.

GÓLYAHÍR – 2008. május– július

GRATULÁLUNK a házasságot kötött pároknak:

2008. évben elhunytak:

Balogh Eszter  május 1.
Mányák Richárd május 3.
Nagy Dóra május 11.
Berki Lilla május 18.
Kiss Mihály május 23.
Jónás Levente május 27.
Farkas Dzsenifer június 9.
Kment Ábel június 15.
Andrejkovics Jázmin június 19.
Balázs Szilvia június 19.

Szabó Roland június 21.
Pull Dominika június 22.
Négyesi Hajnalka június 25.
Sándor Lara június 25.
Nacsa András július 1.
Bartal Vivien július 2.

Kramer Zoltán Stefan
Kramer Iudita Enikõ
Kramer Réka Melinda
Kramer Petra Tímea

Abroncsos Judit
Oláh Éva
Dr. Orosz Viktória
Szabó Béla Lajosné

Magyar állampolgár lett:

Radványi Józsefné
Szántó János
Csordás László
Tóth Zoltánné

 Bakk Ferenc Géza és Huri Renáta
 Tímár Zoltán és Horváth Nóra
 Tóth Dániel és Gebri Anikó

 Bodnár György és Csernai ÉvaNagykálló fõterén egyedülálló, zártudvaros, 12 lakásos
társasházból elsõ emeleti 2,5 szobás igényesen  felújított lakás,
a belvárosi fagyizó fölött ELADÓ. Érdeklõdni: 17 óra után.

Telefon: 42/262-720

Nagykálló, Ibolya utcán 136 nm-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

A Krúdy Gy. utcán két család részére alkalmas, 4 szobás,
120 négyzetméteres lakóház ELADÓ. Irányár: 15,5 millió
Ft. Telefon: 20/807-8270

Nagykállóban építési ELADÓ reális áron, 1,5 millió
forintért. Telefon: 20/383-3146

Lakást venne, felújítana, építkezne? Több bank lehetõségeit
tudom ajánlani. Van megoldás! Hívjon most bizalommal,
segítek. Telefon: 20/383-3146
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