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Önkormányzatunk az Észak-alföldi
Regionális Operatív Program Európai Unió
által társfinanszírozott pályázatán 10 százalék
saját forrás biztosítása mellett 24.985.800 Ft.
támogatást nyert a „Nagykállói Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Budai Nagy
Antal Szakközépiskola intézményegység
épületének komplex akadálymentesítésére.” Az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósuló beruházás a városban tanuló,
illetve  kollégiumban lakó fogyatékkal élõ
középiskolások esélyegyenlõségét biztosítja,
valamint lehetõséget teremt a fogyatékkal élõ
munkaerõ foglalkoztatására is.

A végéhez közeledik
az akadálymentesítés

Rövidesen befejezõdnek a munkálatok a Budai Nagy Antal Szakközépiskola
intézményegységben, ahol akadálymentesítik az épületet és felvonót szerelnek be a
mozgásukban korlátozottak közlekedésének könnyítése érdekében. A kivitelezési
munkák befejeztével a megyében az elsõk között Nagykállóban valósul meg
akadálymentes oktatási intézmény.

így megszüntették az akadályt jelentõ kü-
szöböket, a fõ és hátsó bejáratnál az épületbe
való bejutást segítõ rámpákat és korlátokat
építettek. Az intézményben kialakításra kerül-
tek a mozgáskorlátozottak közlekedését
könnyítõ tornatermi öltözõk, fiú- és lány zu-
hanyzók, illemhelyek, illetve megépült a lift-
akna is, ide ezekben napokban kerül beépítésre
a felvonó.

– Az intézmény udvarán akadálymentes
parkolók épültek burkolatfestéssel, járófelület
váltással, a küszöbök és nyílászárók átalakítása
mellett a meglévõ lépcsõk mellé korlátokat is
beépítettünk. A gyengénlátók, illetve a

hallássérültek közle-
kedésének segítésére
a falon és a járófe-
lületen jelzéseket
helyeztünk el, emel-
lett hangosbeszélõ
hálózatot építettünk
ki a könnyebb tá-
jékozódás érdekében
– mondta Teremi
István, a TESZO-
VÁL Kft. ügyvezetõ
igazgatója. – Az áta-

Teremi István,
 ügyvezetõ igazgató

dásig, – várhatóan szeptember 30-ik – már
csak kisebb munkák maradtak, a szakemberek
ugyanis mindent megtettek annak érdekében,
hogy iskolakezdésre a nagyobb munka-
folyamatokat befejezzék, ami még hátra van,
azt a tanítási órák után végzik el.

Teremi István elmondta: kihívást jelentett a
TESZOVÁL Kft. munkatársai számára ez a
kivitelezési munka, hiszen hasonló feladatot
eddig még nem végeztek. A beruházást ezért
szakértõ bevonásával végzik. A pályázaton nyert támogatásból és saját

forrásból a Nagykálló Fintortagi út Nagy-
balkányi úttól kezdõdõ 724 méteres útszakasza
kerül felújításra, a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása után várhatóan még ebben az évben.

A burkolat-felújítás mára halaszthatatlanná
vált ezen a szakaszon, hiszen az út jelentõsen
leromlott állapotban van. Ezen a szakaszon
nincs kiépítve az útszegély és a rajta közlekedõ
jelentõs teherautó és traktorforgalom miatt
rengeteg kátyú tátong a felületén, a Fintortagi
út végén található vállalkozások ugyanis
jelentõs áruforgalmat bonyolítanak és ezt a
terhelést az út jelenlegi gyenge szerkezete nem
tudja viselni. Az útszakaszon maximum 18-20
km/h sebességgel lehet közlekedni és szak-
emberek szerint amennyiben az út burkolata
nem kerül felújításra, a következõ 4-5 év telén

Nagykálló határában már folynak az
elõkészületi munkálatok az autópálya felhajtó
mellett, jövõ év elején pedig elkezdõdhet az
Ipari Park építése. A mintegy 30 hektáros
területre várhatóan lakatosipari, jármûjavítási,

Felújítják a Fintortagi utat

Épül a nagykállói Ipari Park
hulladékfeldolgozási, valamint logisztikai –
raktározási – tevékenységet folytató vállal-
kozások települnek.

(folytatás a 3. oldalon)

A felvonó helye

Elkészült a rámpa

A kivitelezési munkát végzõ TESZOVÁL
Kft. augusztus elején kezdte a munkát az
oktatási intézményben. Az elmúlt hetekben

Közel 20 millió forintot nyert a Dél-
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
információs pontok kialakítására.

A Dél-Nyírségben élõknek, az ide látoga-
tóknak, illetve az átutazóknak nyújtanak majd
segítséget azok az információs pontok és kiosz-
kok, amelyek kihelyezésére egy pályázati támo-
gatásnak köszönhetõen lesz lehetõség. A Dél-
Nyírség 7 településén, – a térségre jellemzõ
arculat figyelembevételével – információs
pontokat, térképes információs táblákat
helyeznek el, a mikrotérségi központokban:
Balkányban, Nagykállóban, Újfehértón
és Kállósemjénben  pedig információs
kioszkokat alakítanak ki, várhatóan még ebben
az évben.

A projekten belül 58 db térképes in-
formációs tábla kerül kihelyezésre fakeretben
a jelentõsebb utak mentén. A tábla egyik
oldalán a település térkép látható a helyi fõbb
jellegzetességek, közintézmények, lakossági
szolgáltatások megjelölésével és a település rö-
vid bemutatásával, legalább kétnyelven. A tábla
másik oldalán a kistérség térképét kívánják fel-
tûntetni szintén rövid ismertetõvel.

Nagykállóban – a pályázaton nyert támo-
gatásból közel 6 millió forint összegben – 12
db többnyelvû táblát helyeznek el a fõbb
közlekedési utak mentén, a Bátori út 16 sz.
alatt (a Többcélú Kistérségi Társulás iro-
dájában) pedig egy információs pontot
alakítanak ki.

Információs pontok
Nagykállóban is

Becsöngettek

Decentralizált hazai forrásból még
idén felújítják a Fintortagi út elhaszná-
lódott burkolatát. A beruházás tervezett
költsége 23.800.800.- Ft, amibõl
11.900.400.- Ft. pályázaton nyert tá-
mogatás.

az alapig roncsolódhat a felszín. Az útburkolat
felújításával egyidejûleg a csapadékvíz-elvezetõ
árok kialakítása és a meglévõk rendbetétele is
megtörténik.

Az említett burkolat-felújítás része egy
komplex fejlesztési tervnek, ami a 4911 számú
Nyírbátor-Nyíregyháza közötti és a 4102
számú EU-s forrásból részben felújított Nyír-
adony-Nyírtura közötti fõútvonal összekö-
tésére irányul. A Fintortagi út másik, szilárd
burkolattal jelenleg nem rendelkezõ szakaszá-
nak aszfaltozását Nagykálló Város Önkor-
mányzata Európai Uniós forrásból tervezi
megvalósítani. Nagykálló belvárosában rend-
kívül nagy az átmenõ kamion és egyéb gép-
jármûforgalom, ami fokozott veszélyt jelent
az itt lakókra. A komplex fejlesztéssel Nyírbá-
tor irányából a városközpont elkerülésével
lehetne továbbhaladni az M3-as autópálya és
Nyíregyháza irányába. Ez nagymértékben
lecsökkentené a balesetek számát a városban,
továbbá biztosítaná a Nagykálló határában a
4102 sz. út mellett található ipari terület
(Benetton Ungheria, Kálló-Fém kft.) gyors és
biztonságos elérését.

Amikor a „kis” ovisokból „nagy” iskolások lesznek

Volt aki örömmel, míg mások kevésbé
lelkesen várták idén is az iskolakezdést.
Szeptember elsején Nagykállóban több
mint kétezer diáknak csöngettek be.

A Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálatnál ebben az évben 106 elsõ osz-
tályos kisgyermek lépett be az iskola kapuján.
Velük együtt összesen 920 általános iskolás di-
ákja van Nagykállónak, ami kevesebb mint a
korábbi években, hiszen többen a Nagykállói
Középiskola 6. osztályos gimnáziumi osztá-

lyában folytatják tanulmányaikat. Az újra indu-
ló képzésre egyébként 42-en jelentkeztek, s kö-
zülük – tanulmányi eredményük alapján - 30-
an nyertek felvételt. A 2008/2009-es tanévben
a Középiskola Korányi Frigyes Intézményegy-
ség 19 osztályában 540 diák tanul, míg a Budai
Nagy Antall Intézményegység 13 osztályában
364-en. A Középiskolában tehát 2008. szep-
tember 1-én 904 fõ volt a tanulók (össz)létszá-
ma. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskolában
idén már 331 diáknak csöngettek be szeptem-
ber elsején.
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2008. július 1-tõl adósságkezelési tanácsadás
és adósságcsökkentési támogatás indult,
a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Nagykállói Intézményegység
Széchenyi út 62. szám alatti telephelyén.

Adósságcsökkentési támogatásban azok az ügyfelek
részesülhetnek, akiknek közüzemi díjtartozásuk van!

Pl.: víz-szennyvíz, lakbérhátralék ill. szemétszállítási díj.

Az adósságkezelési tanácsadó pontosan és részletesen tájékoztatja az ügy-
feleket, az adósságcsökkentési támogatás feltételeirõl, igénybevételének módjáról

Ügyfélfogadó napok: Kedd, csütörtök: 8-14-ig
Adósságkezelési tanácsadó: Bakk-Huri Renáta

Bõvebb információ: 42/262-188

Felhívás!

Nagykálló Város Önkormányzata idén is
kifejezte csatlakozási szándékát a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázathoz.

A pályázatot a felsõoktatási intézmények
jelenlegi („A” típusú pályázat), valamint 2009/
2010 évben leendõ hallgatói („B” típusú
pályázat) számára írták ki. Az ösztöndíj az
államilag támogatott nappali rendszerû elsõ
diploma megszerzéséhez nyújt segítséget.

A pályázatot a települési önkormányzat
Ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani egy
példányban, írásban, a megadott formanyom-

tatványon, melyhez jövedelemigazolást és
iskolalátogatási igazolást is csatolni kell.

Pályázhatnak azok a Nagykálló Város
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
szociálisan hátrányos helyzetû felsõoktatásban
tanuló hallgatók, akik a képzésre vonatkozó
keretidõn belül, államilag támogatott teljes
idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapkép-
zésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják,
vagy kívánják folytatni tanulmányaikat.

A pályázatok benyújtási határideje:
2008. október 31.

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményeitõl függetlenül történik.

Részletes információk, pályázati kiírás, és
adatlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatánál állnak rendelkezésre.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázata
2009. évi fordulójára szociálisan hát-
rányos helyzetû tanulók részére

Ösztöndíj

Augusztus 28-án ülésezett Nagykálló Város Képviselõ-testülete. Több fontos
Nagykállót és az itt élõket érintõ kérdésrõl is szavazott a testület. Zárt ülésen
döntöttek arról, hogy a Nagykállói Középiskola igazgatója Dr. Elek Tamás lemondása
után – mivel az igazgató-helyettesek a felkérést nem vállalták el – egy évre Bobonka
Gyulát nevezték ki az intézmény vezetõi posztjára.

VÁROSFEJLESZTÉS
Nyár közepén Nagykálló több utcájában ún. fekvõ rendõröket helyeztek el a Teszovál Kft.

munkatársai. Az Arany János utca lakói azzal a kéréssel fordultak a Képviselõ-testülethez, hogy
az érintett útszakasz felszínén elhelyezett 3 db bukkanót bontassák el. Kérelmüket azzal
indokolták, hogy az utca lakóival ez ügyben senki sem egyeztetett. Nem tartják indokoltnak a
magas fekvõrendõrök elhelyezését, melyek balesetveszélyesek és rontják a gépkocsik mûszaki
állapotát. A képviselõk mielõtt döntöttek volna elhangzott: a benyújtott lakossági megkeresés
még azt megelõzõen érkezett, hogy az érintett útszakaszon a bukkanókat korrigálták és felfestették,
illetve figyelemfelkeltõ táblákkal jelölték volna. A testület elutasította az Arany János utcai
lakók kérelmét, tehát nem támogatják a 3 db bukkanó elbontását.

Még elõzõ hónapban döntés született arról, hogy a megsemmisített II. Rákóczi Ferenc
mellszobrának pótlásáról folytasson további tárgyalásokat Juhász Zoltán polgármester Nagy
Lajos Imre szobrászmûvésszel. Az egyeztetések után megállapodtak, hogy a mûvész 1.650.000
forintért elkészíti a szobor korábbi mását. Szempont volt az is, hogy a szobrot a posztamenshez
a lehetõ legbiztonságosabban rögzítsék, egy újabb rongálás elkerülése érdekében. A mûvész
vállalta, hogy az eddigi egy acélhuzal helyett többel rögzíti majd a mûalkotást, illetve olyan
ragasztóanyagot használ, amely nem válik el a mészkõtõl. A Képviselõ-testület tagjai elfogadták
az ajánlatot, és döntöttek arról is, hogy II. Rákóczi Ferenc mellszobrának átadása 2009. március
15-én lesz.

OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY
A Képviselõ-testület 2008. szeptember 1-tõl az iskolaorvosi álláshelyre Dr. Járay Éva Klárát

nevezi ki. A doktornõ 1979-ben szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karán. Háziorvostan szakvizsgával rendelkezik, ami feltétele a feladatkör
ellátásának.

Az Oktatási Minisztérium 2000/2001-es tanév során hozta létre a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjrendszert, amely a felsõsoktatási intézmények hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló
hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Önkormányzatunk a kezdetektõl részt
vesz a támogatási rendszerben.

Az önkormányzati támogatás mértékét a Képviselõ-testület 2008. évben az „A” típusú pályázat
esetén 5.000 Ft/hó (10 hónapra), a „B” típusú pályázat esetén 5.000 Ft/hó (3 x 10 hónapra)
összegben határozta meg.

A 2007/2008-tanévben egyébként 41 tanulót támogatott az Önkormányzat egymillió forint
összegben.

Az augusztusi testületi ülésen döntöttek a képviselõk a Korányi Frigyes Gimnáziumban
folyó dráma tagozat további mûködtetésérõl. A város vezetõi már korábban egyeztetõ
tárgyalásokat folytattak az oktatást vállaló Botoló Kht-val, ennek eredményeként a társaság
korábbi árajánlatát 500.000 forinttal sikerült csökkenteni, így a 10 hónapra fizetendõ díj
3.400.000 Ft., ennek fejében a Botoló Kht. vállalja a drámatagozat fenntartásához szükséges
szakmai munkát.

KÖZMÛVELÕDÉS
A Képviselõ-testület még júliusban döntött arról, hogy a városi közgyûjteményi szférát

átszervezi és 2008. szeptember 1-tõl az iskolakönyvtári feladatok ellátását a Ratkó József Városi
Könyvtár feladatkörébe adja. A közoktatási intézményekben jelenleg mûködõ iskolakönyvtárak
továbbra is az intézményekben kapnak helyet, de a Városi Könyvtár állományába tartozó
telephelyként mûködnének, fiókkönyvtári jelleggel. Az átszervezés következtében az iskolákban
dolgozó könyvtárosok átkerültek a Ratkó József Városi Könyvtár személyi állományába. A
testületi ülésen a képviselõk elfogadták a Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását,
amelyben az szerepel, hogy az intézmény a jövõben iskolakönyvtári feladatokat is ellát, a
közoktatási intézmények alapító okirataiból pedig az erre vonatkozó tevékenység kikerül.

Felhívás!
Tisztelt Nagykállóban mûködõ civil szervezetek,

önszervezõdõ közösségek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselõ–testület 2008. szeptember 15-én elfogadta a
2008. évi költségvetés teljesítésérõl szóló beszámolót. A helyi önszervezõdõ közösségek
pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 3/2007. (I.29.) Önk. rendelet 8.§. (5) bekezdése
alapján 15 nap áll rendelkezésükre (szeptember 30-ig) rendkívüli pénzügyi támogatáshoz
kapcsolódó – a fenti rendelet szerinti – pályázat benyújtására.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete idén dr. Pucsok
József professzornak adományozta a Nagykálló
Díszpolgára kitüntetõ címet, akinek életútja, munkássága,
példamutató magatartása, Nagykállóhoz való kötõdése
köztudott.

A professzor tudományos munkásságát több mint 90
közlemény, közel 200 elõadás, 14 könyv és könyvrészlet
jelzi. Számos tudományos társaság tagja, alapítója és
vezetõje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baráti
Társaságnak, akik a megyénkbõl, így a Nagykállóból
elszármazottakat is tömöríti.

Gratulálunk!

Nagykálló Díszpolgára

dr. Pucsok József professzor

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselõ-
testülete 42/2008. (VI. 24.) rendeletével  el-
fogadta közterület-használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárásokról szóló 4/2000 (III. 30.)
Kt. számú rendeletének módosítását, amely
2008. augusztus 1. napján lépett hatályba.

Közterület-használati engedélyt kell besze-
rezni a közterületre nyúló üzlethomlokzat,
üzleti védõtetõ, ernyõ, szerkezet, hirdetõ-
berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetõ-
berendezés (telepített reklámhordozó felület
kivételével), illetve a telepített reklámhordozó
felületen elhelyezni kívánt plakát elhelye-
zéséhez.

A közterület-használati engedélyt annak kell
kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
Az, aki közterületet engedélyhez kötött esetben

engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõ
módon használ, szabálysértést követ el és
30.000.- forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható. A szabálysértési bírságon túl az
engedély nélküli vagy az engedélytõl eltérõ
közterület-használot a használat tartamára az
egyébként fizetendõ közterület-használati díj
háromszorosának megfizetésére kell kötelezni.

Nagykálló Város Önkormányzata 2008.
október 01. napjától a település közigazgatási
területére kiterjedõ átfogó ellenõrzést végez
és a fenti rendeletnek nem megfelelõ –
engedély nélkül, szabálytalanul – reklám célját
szolgáló hirdetéseket felkutatja és a szükséges
intézkedéseket megteszi.

Kovács Ferenc
Mûszaki Iroda

(Ki)plakátoljuk!
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A Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás nagykállói irodájában Új Ma-
gyarország Pont ügyfélszolgálati iroda
nyílt.

Új Magyarország Pont nyílt
Nagykállóban

A hazai és uniós fejlesztések támogatása
érdekében a Kormány a Kistérségi Koor-
dinációs Hálózat felállításáról döntött. Az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
ez év tavaszán épí-
tette ki a hálózat
mûködtetéséhez
szükséges infor-
mációs rendszert.
A fejlesztési ügy-
nökség mûködési
területén lévõ 28
kistérségi társulás
központi irodájá-
ban – a hálózat
mûködését segítõ
– Új Magyarország
Pont ügyfélszolgálati iroda megnyitása is meg-
történt, így a Dél-Nyírségi Többcélú Kistér-
ségi Társulás központjában, Nagykállóban is.

Az újjászervezõdött kistérségi hálózat
legfontosabb célja: az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) fejlesztési és a hazai
területi alapú támogatások felhasználásának
elõsegítése, a kistérségek együttmûködési
tevékenységének fejlesztése, valamint a
hátrányos helyzetû kistérségek felzárkózásának
gyorsítása.

– Az Új Magyarország Fejlesztési Pont
munkatársai szakmai segítséget nyújtanak
abban, hogy a potenciális pályázók – kis-
vállalkozók, civil szervezetek, önkormány-
zatok, egyéb intézmények – projektjeikhez,
fejlesztési elképzeléseik megvalósításához
finanszírozási lehe-tõséget találjanak – mondta
dr. Debreczeni Ferenc, az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügy-

vezetõ igazgatója a
nagykállói Új Ma-
gyarország Pont
ünnepélyes meg-
nyitóján.

– Az ügyfélszol-
gálatai irodák
munkatársai egy-
ben egy nagyobb
rendszer részeként,
az egész fejlesztés
politikai gondol-
kodás alakításában

is közremûködnek a kistérség minden olyan
szervezetével, önkormányzatával, kistérségi
tanácsával, a többcélú társulással, akik az egyedi
fejlesztéseket megalapozó programoknak, vagy
egyeztetési folyamatoknak a felelõsei. Például
megvizsgálják, hogy adott esetben a pályázó
fejlesztési elképzelései hogyan illeszkednek a
kistérség fejlesztési terveibe, és annak el-
készítéséhez nyújtanak szakmai segítséget.
Nagykállóban két kollégánk segíti az Új
Magyarország Pont mûködését.

Juhász Zoltán  és dr. Debreczeni Ferenc
a megnyitón

(folytatás az 1. oldalról)

Épül a nagykállói Ipari Park

A munkagépek már dolgoznak

– Fõvárosi vállalkozóként hogyan,
minek hatására született meg az az ötlet,
hogy egy 100 százalékig magántulaj-
donban lévõ, zöld mezõs beruházással
Ipari Parkot építsen Nagykállóban?

– Édesanyám Nagykállóban született és a
családom több tagjának is van kötõdése a
megyéhez, ezért mindig is figyelemmel kí-
sértem ennek a városnak, térségnek a sorsát.
A rendszerváltást követõen egy nagyvállalatnál
dolgoztam igazgatóként, vállalat vezetõként.
2005-ben kiléptem a cégcsoporttól, s azóta
több saját vállalkozást irányítok. Négy évvel
ezelõtt amikor Nagykálló határában elkez-
dõdött az autópálya csomópont építése üzlet-
társaimmal úgy döntöttünk, hogy területeket
vásárolunk ennek közelében. Az elmúlt évben
mintegy 30 hektár földterületet sikerült meg-
venni az autópálya felhajtótól mintegy 500
méterre, ami – az önkormányzati elképzelé-
sekkel összhangban – egy ipari-kereskedelmi
és logisztikai tevékenységre alkalmas Ipari Parki
területté lett minõsítve. Az a célunk, hogy erre
a területre olyan befektetõket, vállalkozókat
hozzunk, akik munkahelyeket teremtenek,
másrészt meghatározott árbevétel volumennel
próbálják a térséget gazdaságilag élénkíteni.

– Milyen nagyságrendû beruházásról
van itt szó?

– Itt egy egymilliárd forint összegû be-
fektetésrõl van szó, amibõl 500 millió forintot
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség pályázatán nyertünk, a másik felét pe-
dig saját forrásból, illetve banki hitelbõl finan-
szírozzuk. Az Ipari Parkban ebbõl a pénzbõl
az infrastruktúra – belsõ utak és a közmûhá-
lózat – kiépítése valósul meg.

–Jelenleg földmunkagépek dolgoznak
a területen, mikor kezdõdik a közmû-
vesítés?

– Az elmúlt egy év során a földterületek
mûvelési ág alóli kivonása, átminõsítése zajlott,
valamint a terület teljes közmûvesítésének
tervezése. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése van folya-
matban, ami várhatóan szeptember 30-ig
lezajlik. 2009. januárjában a projekt olyan
szakaszba ér, amikorra rendelkezésünkre állnak
a kiviteli és tendertervek, tehát ekkor kezdõd-
het a beruházás. De ez év végéig kötjük meg a
szerzõdéseket a betelepülni szándékozókkal is.

A beruházás 2010. december 31-re valósul
meg, tehát addig közmûvekkel, belsõ utakkal
ellátott, betelepülésre alkalmas területet
fogunk kialakítani, ahol reményeink szerint
már a befektetõk is építik „saját biro-

dalmukat”, tehát egy ipari-kereskedelmi
központ fog körvonalazódni.

– Jelentkeztek már betelepülni
szándékozó vállalkozások, cégek?

– Helyi vállalkozásokkal és megyén kívüli
betelepülni szándékozó cégekkel „töltöttük
meg” az Ipari Park 40 százalékát, ez azt jelenti,
hogy 12 vállalkozás jelezte letelepedési szán-
dékát. Szükségünk is volt erre, hiszen a Fejlesz-
tési Ügynökség által meghirdetett pályázat elõ-
feltétele volt, hogy a terület megadott részére
szándéknyilatkozatot tegyenek a majdani bete-
lepülõk.

– Milyen jellegû, milyen tevékenységet
folytató vállalkozásokról van szó, kik
lesznek azok, akik az itt élõknek munka-
helyet teremtenek?

– Elsõsorban lakatosipari, raktározási,
jármûjavítási, hulladékfeldolgozási tevé-
kenységet folytató vállalatokkal vettük fel a

kapcsolatot. De van olyan befektetõ is, aki
üzemanyag kutat szeretne létesíteni, egy másik
pedig logisztikai tevékenység céljából,
raktárcsarnok építésére vállalkozna, tehát igen
széles skálán mozog a betelepülni szándékozók
tevékenységi köre.

– Mennyire vonzó a befektetõk szá-
mára ez a térség, a határ közelsége, vagy
a munkanélküliek nagy száma?

– A térségben beruházni szándékozók szá-
mára a jelenlegi befektetés-ösztönzõ lehetõségek
vonzóvá tehetik az idetelepülés gondolatát. A
nagykállói Ipari Parkban letelepülõk további
pályázati lehetõségekhez juthatnak, melyek
megkönnyíthetik befektetéseik megtérülését.
Mi is fontosnak tartjuk a segítséget a fejlõdés
alatt levõ vállalkozások számára. Az Ipari Park
területén egy inkubátor ház kialakításával a
betelepülõ vállalkozásokat szeretnénk
valamilyen módon támogatni, gondolok itt
szolgáltatási kedvezmények, kedvezõ bérleti
konstrukciók, támogatott hitelekhez juttatás,
közös helyiségek igénybevétele, stb. lehe-
tõségeire. A külsõ vállalkozásokat egyértelmûen
a piac vonzza, tehát az Ukrán határ, illetve
egy nagyváros – Nyíregyháza – közelsége. Az
a lehetõség, hogy Nagykálló és kistérsége
vonzáskörzetében mind piaci, mind ellátási
területen jelentõs fejlesztési igény mutatkozik,
és ehhez a térségben biztosított az élõmunka,
realitássá teszi a befektetõk elképzeléseit.
Emellett jó áron kínáljuk a területeinket, ami
szintén vonzó egy befektetõ számára, tehát
ha mindezeket figyelembe veszem, akkor
bátran kijelenthetem, hogy optimista vagyok
céljaink megvalósításának tekintetében.

Az Ipari
Park igaz-
g a t ó j á v a l ,
Herceghalmi
Jánossal, a
Három cserje
Kft. ügyvezetõ
igazgatójával
Bornemisza
Andrea beszél-
getett.

A tisztább környezetért
Új, a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ szennyvíztisztító telep építését

tervezi Nagykálló Város Önkormányzata. A tervpályázatok elkészítéséhez a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségtõl több mint 37 millió forintot nyert az Önkormányzat.

 Szennyvíztelep  (illusztráció)

Herceghalmi János

Iparipark  elózetes látványterve

Nagykállóban a mechanikai úton tisztított
szennyvizet az év nagy részében nyárfás ön-
tözõtelepen kezelik (télen a tárolókba kerül a
szennyvíz). A Felsõ-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi Felügyelõség szakemberei szerint ez
az eljárás szennyezi a környezetet, a talajt és a
talajvizet, ezért kötelezték az Önkormányzatot
a környezetszennyezés megszüntetésére.
Nagykálló Város vezetése elsõ lépésben elké-
szíttette az új tisztítótelep terveit.

A beruházás megvalósításához az Önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ) a
KEOP kétfordulós kiírására.  A pályázat elsõ
fordulójában három, egyenként 1500 m3/d
kapacitású szennyvíztisztítási technológiát
mutattak be. A három technológiából kettõ a
tisztított szennyvizet biomassza termelésére is
hasznosítja.

Az elsõ fordulóban az NFÜ a megvalósítás-
hoz szükséges elõkészítési, tervezési,
engedélyeztetési költségek forrásait biztosította
85%-ban, 15% saját erõ mellett. Ez azt jelenti,

hogy az Önkormányzat 37.825.000 forintot
nyert a bíráló bizottság döntése alapján az
NFÜ pályázatán. Ebbõl az összegbõl finan-
szírozzák a beruházáshoz szükséges elõkészületi
tevékenységek költségeit, például a közbeszer-
zési eljárás lefolytatását, a területrendezés költ-
ségeit, valamint a részletes megvalósíthatósági
tanulmány terveit és a hatósági díjakat.

A támogatás ismeretében az Önkormányzat
megkezdte a második fordulóra a pályázat
összeállítását. Ekkor dõl majd el, hogy milyen
összegben támogatja a szennyvízberuházást az
NFÜ. A tervezett beruházás összege 830-880
millió Ft, amelynek 85%-a támogatás, 15%-a
saját forrás lenne.

Az Önkormányzat ezzel olyan szennyvíz-
beruházást akar megvalósítani, amely nem
szennyezi a környezetet és az üzemeltetési
költsége is kedvezõ, de cél az is, hogy a meg-
tisztított víz mennél nagyobb arányú hasz-
nosításra kerüljön, ezért a szennyvíziszap kom-
posztálása mellett biomassza termelést is ter-
veznek. A biomasszának szerepe lehet a város
energia-felhasználásában is.
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A mazsorettek a nyári szünetben sem tétlen-
kedtek. Több fellépésük is volt falunapokon,
motoros találkozókon, ünnepi rendezvé-
nyeken.

Július elsõ hétvégéjén Nyírábrányban nem
csak botforgatással kápráztatták el a motoros
találkozó résztvevõit, hanem a Lovagi tornán
kötélhúzásban és küzdésben is jeleskedtek.

Július végén Kisvárdán edzõtáborozáson
vettek részt, ahol már  II. Nagykállói Orszá-
gos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválra és a
Nagykállói Napok megnyitására készítettek új
koreográfiákat.

A Ficánka csoport augusztus elején napközis
felkészítõ táborozáson vehetett részt, ahol a
próbákon kívül kreatív foglalkozás, strandolás,
játék színesítette a programot.

Minden csoport nagy izgalommal készül a
fesztiválra, ahol szeretnének minél „fényesebb”

okleveleket szerezni. Várják a nagykállói érdek-
lõdõket, hogy minél többen biztassák õket.

A fesztivál után utánpótlás csoport indí-
tására is sor kerül. Várják a 7-10 éves jó mo-
zgású, jó ritmusérzékkel rendelkezõ kislányok
jelentkezését. Beiratkozás: szeptember 22-
én 16 órakor az iskola aulájában.

A Gratis Egyesület híreibõl

Portré
 A Nagykállói Nõszövetség az Anyatejes

világnap alakalmából „Az anyatejes
táplálás jelentõsége” címmel szervezett
elõadást a Mûvelõdési Központ kama-
ratermében.

A tökéletes táplálék

A nagykállói Szabó házaspárnak az
1996-os év életük végéig emlékezetes
marad. A feleség, Szabóné Kerezsi
Ildikó ebben az évben volt utolsó éves a
Tanárképzõ Fõiskolán, ugyanis elsõ
diplomáját magyar-orosz szakon
szerezte, s a rendszerváltás után az
orosz nyelvet már kevesen választották,
ezért úgy döntött, hogy a német
nyelvtanári diplomát is megszerzi.

Emlékezetes lesz ez az esztendõ egy sajnálatos
esemény miatt is, a 39 éves Ildikónál ugyanis
az orvosok koponyacsont daganatot diag-
nosztizáltak. Az életmentõ mûtét után még
lediplomázott, de a gyakorlatban, iskolában
már nem taníthatta sem a magyar, sem a német
nyelvet. Egészen új fordulatot vett a család
élete, hiszen Ildikó ezentúl csak kísérettel tudja
elhagyni a lakást, óvakodnia kell az erõs
napfénytõl, a hirtelen kedélyállapot
változásoktól.
„Túl kellett él-
nem a mûtétet,
mert a fiam ak-
kor volt 16 é-
ves, és kapasz-
kodtam az élet-
be. Az égiek, a
hitem és azok az
emberek, akik a
köz e l emben
voltak, segített-
ek, erõt adtak
ahhoz, hogy
nagy nehezen
visszakapasz-
kodjam az élet-
be.”

Ildikó tehát
– az egészsége,
az életben ma-
radás érdeké-
ben – feladta a
katedrát, de
mint minden
ízig-vérig peda-
gógus a pályától nem tudod teljesen elsza-
kadni, ezért néhány ismerõsnek és a család-
tagnak segítségére volt a német nyelv elsajátí-
tásában.

„A mûtét után volt egy 6. osztályos kislány,
aki akkor tanulta az igeidõket német nyelvbõl,
neki készítettem a dominót, aztán jött a kis
unokaöcsém, aki azt hitte, az igeragozás abból
áll, hogy végigmondja a ragozási sort. Ekkor
hívtam segítségül a dobókockát. A dobókoc-
kás „játék” során a gyakorlatban kellett alkal-
mazni a tanultakat, ezzel a módszerrel a nyelv-
tani tudás és a beszédkészség is fejleszthetõ.”

Ildikó miután megalkotta a nyelvi dominót
- 2001-ben -, szabadalmaztatta találmányát. Egy
ismerõs vállalkozóval kötött hasznosítási
szerzõdést, aki elvitte a Hungarodidact peda-
gógiai taneszköz kiállításra és minõsítõ ver-
senyre, ahol a nyelvi dominó Ezüst Díjat ka-
-pott. Emellett a „j” és „ly” betû helyesírását
tartalmazó CD-t is szerkesztett, ezt a találmá-
nyát Arany Díjjal jutalmazták.

A Feltalálók Egyesülete azonnal megkereste,
nem sokkal késõbb a Géniusz kiállításon is
bemutatta a nyelvi dominót, ahol Géniusz
Díjjal ismerték el. Az országhatáron kívül,

Szabadkán is bemutatták találmányát, itt a
szabadkai Feltalálók Klubjának a különdíját
nyerte el. Az Európai Uniós csatlakozást
követõen pedig a Román Oktatási Mi-
nisztérium különdíjjal jutalmazta. Ez év elején
újabb meghívót kapott a Feltalálók Egye-
sületétõl, amely egy dél-koreai kiállításra szólt.
Ildikó természetesen hozzájárult, hogy
bemutassák találmányát, amit az ázsiai
országban bronzéremmel jutalmaztak, tehát
ahol Ildikó találmányát bemutatták, onnan
díjat hozott el.

– Mikor megtudtam, hogy Dél-Koreában
is bemutatják a találmányomat, kivételesen
sírdogáltam egy keveset – amúgy nem szoktam
–, hogy nem lehetek ott, eddig ugyanis
egyetlen díjat sem tudtam személyesen átvenni
az egészségi állapotom miatt.

Ennek ellenére elégedett ember. Pedig lenne
oka az ellenkezõjére is.  A nyelvi dominót
még 2001-ben felvették az ajánlott taneszközök

listájára. Mind-
ezek ellenére
Szabóné Ke-
rezsi Ildikó is
elmondhatja, õ
sem lett „prófé-
ta a saját ha-
z á j á b a n ” ,
ugyanis nem si-
került az okta-
tási intézmé-
nyekkel meg-
ismertetni, s
amit nem is-
mernek, azt
nem is alkal-
mazzák, még itt
Nagykállóban
sem, csak né-
hány iskolában
vettek belõle. A
találmány meg-
születése után a
helyi vállalkozó
azt ígérte: le-
gyártja, nép-

szerûsíti, bemutatja az oktatási intézmé-
nyeknek, a kiadóknak. De nem így történt. A
dominó egy ideig kapható volt az üzletekben,
sõt, vannak olyan helyek, ahol még ma is
beszerezhetõ, annak ellenére, hogy a feltaláló
felbontotta a gyártásra és forgalmazásra
vonatkozó szerzõdést a vállalkozóval.

Ildikónak tehát a találmányából, a díjakból
az erkölcsi elismerés mellett semmilyen anyagi
haszna nem származott.

„Egy ilyen embert, mint én mindenki
kihasznál, tehát ott csapja be, ahol csak tudja,
de ennek ellenére nincs bennem semmilyen
keserûség, nincs bennem tüske. Elégedett
vagyok az életemmel! Megbarátkoztam ezzel a
sorssal, amit nekem adott a jó Isten.

Rajtunk múlik, hogy jövünk ki egy be-
tegségbõl, tragédiából. Ha én elhagytam volna
magam, akkor valószínû, hogy most nem
beszélgetnénk. A betegségemnek köszönhetem,
hogy ma sokat foglalkozhatok a 6 hónapos
unokámmal. Nem hiányzik nekem a felhajtás.
Én inkább élni szeretnék. A díjak számomra
azt jelentették, hogy olyat tudtam kitalálni,
amit más nem. Ez a fajta „siker” nekem épp
elég volt ahhoz, hogy belsõleg megerõsödjek.”

A mi feltalálónk

Szeptemberben a legkisebbek is birtokukba
vették a bölcsõdei és óvodai játszóudvarokat,
bár a Városi Bölcsõdében és az Óvodában
a szülõk egy része egész nyáron igényelte gyer-
meke számára a nevelést. Az óvodás gyerekek
a Brunszvik Teréz tagóvodában töltötték a
nyári hónapokat. Júliusban 3 óvodai csoportot
szerveztünk, augusztus vége felé pedig 2
óvodai csoportban fogadtuk a gyerekeket.

A nyár folyamán – míg a gyerekek élmé-
nyekben gazdagodtak, – minden tagintéz-
ményben megtörténtek a szükséges javítások,
fertõtlenítõ meszelések, nagytakarítások.

A játszóudvarokon is a feltételek javítására
törekszünk. A gyermekek örömére megnõtt a
mozgástér a Brunszvik Teréz tagóvodában. Itt
két óvodai csoport részére alakítottuk ki

Szabóné Kerezsi Ildikó unokájával,
találmányával és a díjakal

Óvodai hírek játszóudvart, és új játékokat is elhelyeztünk,
homokozók alakítottuk ki és egy babaházat.
A meglévõket pedig felújított, a Korányi úti
telephelyrõl pedig rugós játékokat, mérleg-
hintákat vittünk át. Intézményeinkben folya-
matos a biztonságos környezet kialakítása a
közhasznú dolgozók: a TESZOVÁL Kft. és a
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. közremûködésével.

A Nagykállói Egyesített Óvodában és
Bölcsõdében 2008. szeptember 1.-tõl 11
óvodai csoportban és két bölcsõdei csoport-
ban folyik a nevelés.

Brunszvik Teréz óvoda (Szabadságharcos
       út)  7 óvodai csoport

Szivárvány Tagóvoda (Petõfi út)
 4 óvodai csoport

Városi Bölcsõde (Ady Endre u.)
 2 bölcsõdei csoport

Az óvodai és bölcsõdei csoportokban biz-
tosított a személyi feltétel. Minden beíratott
3-7 éves korú gyermeket felvettünk. Biztosítjuk
számukra az egész napos óvodai tevékeny-
ségeket.

A bölcsõdei elhelyezés és nevelés iránt is
nagy az igény, ezeket igyekszünk rugalmasan
kezelni.

Cseh Árpádné intézményvezetõ

A szoptatás az anyaság legszebb, leg-
meghittebb tevékenysége. A szoptatás elõse-
gítése, támogatása és védelme az egyik legfon-
tosabb dolog, amit az anyák gyermekeiknek
adhatnak. Ennen jelentõségére kívánta felhívni
az édesanyák figyelmét Viziné Bakk Beáta,
védõnõ az Anyatej világnapja alkalmából
szervezett rendezvényen.

Elõadásában kitért arra, hogy a WHO (Egész-
ségügyi Világszervezet) és valamennyi gyermek-
gyógyászati szakmai fórum a csecsemõ 6 hóna-
pos koráig kizárólag anyatejes táplálást javasol.
A WHO és az UNICEF (ENSZ Gyermekalap)
ezen túlmenõen azt ajánlja az anyáknak, hogy
legalább a gyermek 2 éves koráig folytassák a
szoptatást. Hozzátette: minden évben csecse-

mõk milliói betegszenek meg amiatt, hogy
nem szoptatják õket.

– A Szoptatást Támogató Nemzetközi
Program célul tûzte ki, hogy 2010-re a világon
az édesanyák legalább 75%-a szoptassa
újszülöttjét a születés utáni idõszakban és a
csecsemõ 6 hónapos korában is még legalább
50%-uk – mondta a védõnõ.

Az elõadás után Czérnáné Vass Mónika,
a Nagykállói Nõszövetség elnöke és Viziné
Bakk Beáta védõ azokat az édesanyákat –
Nagy Ilonát, Kiss Ágnest és Horváth
Juditot – köszöntötték, akik hosszú ideig
anyatejjel táplálták gyermekeiket.
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Õsz
Három haiku

I.
Az õszi Bristol
vizében pár falevél
búsan lubickol.

II.
Bús rózsaszirom
hever ráncos-fonnyadtan
lent, a papíron.

III.
Szemhéjad mögött
a szomorúság tava.
Tükre megárad.

A Ratkó József Városi Könyvtár
amnesztia napokat hirdet a „Nagykállói
Napok” alkalmából szeptember 19. és
október 1. között.

Azok a késedelmes olvasók, akik ebben
az idõszakban visszahozzák a lejárt
kölcsönzési határidejû könyveket, men-
tesülnek a késedelmi díj fizetése alól!

A könyvtár dolgozói
továbbra is várják régi és új olvasóikat

Könyvtári amnesztia

Újabb kiállítás nyílik a Korányi Emlék-
házban szeptember 19-én, amely a 150 éve
Nagykállóban született vasútépítõ mérnök
életútját, munkásságát mutatja be.

E kiállítás csupán egy hétig látogatható, mert
értékesebb darabjait ennyi idõre kapjuk
kölcsön a Budapesti Közlekedési Múzeumtól.
A tárlatot szeptember 19-tõl 26-ig 9-11
és 14-16 óra között lehet megtekinteni.

A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola
augusztusban kapta meg az értesítést, hogy a
2008. évi decentralizált keret felhasználására,
a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére
irányuló pályázatát sikeresen bírálták el. Ezzel
14,5 millió forint értékben fejleszthetjük az
építõipari szakmacsoport gyakorlati képzését
segítõ eszközparkunkat.

A 9. évfolyamon 33-an építész szakma-
csoportban, 34-en egészségügyi és ápolási
szakmacsoportban, 35-en vendéglátás és
ügyvitel szakmacsoportban kezdték meg

tanulmányaikat intézményünkben. A szak-
képzõ évfolyamokon az alábbi szakmák közül
választhattak tanulóink: ápolási asszisztens,
szociális gondozó- és ápoló, pincér, irodai
asszisztens, épület- és építménybádogos,
kõmûves.

Iskolánkban mozgalmas diákélet zajlik, az
„öreg” diákok már lelkesen készülnek a
szeptember 25-én megrendezendõ Verébavató
programjának megszervezésére.

Nyelvvizsga már az általános iskolában
Az új tanévben jelentõsen átalakult a

Nagykállói Általános Iskola és Peda-
gógiai Szakszolgálat pedagógiai prog-
ramja.

Az alapító okirat
és a pedagógiai prog-
ram módosításával
alapdokumentáció
szintjén szabályoztuk
az emelt óraszámú
oktatás bevezetését:
matematika, infor-
matika, német nyelv,
angol nyelv valamint

tevékenységünk lesz ez a 2008/2009-es tanév
során, melytõl az oktatás minõségi mutatóinak
javulását várjuk.

A matematika, az angol nyelv, a német nyelv
és az informatika tantárgyak oktatásában diffe-
renciált képességfejlesztést szeretnénk megvaló-
sítani az emelt óraszámú képzés keretében az
5. és 7. évfolyamon felmenõ rendszerben.
Azok a tanulók, akik most a 7. évfolyamon
kapcsolódtak be az emelt óraszámú tantárgyi
képességfejlesztõ programokba, két tanév alatt

jelentõs többlettudást szerezhetnek még a
középiskolai tanulmányok megalapozásához.

A szeptemberi iskolakezdéskor azok a ta-
nulóink, akik az 5. évfolyamon kapcsolódtak
be a képességfejlesztõ programokba, - remé-
nyeink szerint - jó eséllyel indulhatnak majd
a tanulmányi versenyeken és az általános
iskolai tanulmányaik végére a legjobbak,
legszorgalmasabbak nyelvvizsgát is szerez-
hetnek. A jelentõs többletteher vállalása biztos,
megalapozott tudást, sikeres életutat ígér a
kitartó, szorgalmas tanulók számára.

Az emelt óraszámú testnevelés és sport tan-
tárgy helyi tantervét az akkreditált sportiskolai
kerettanterv labdarúgás sportági blokkjának
adaptálásával készítettük el, amit a 2008/2009-
es tanévben szintén elsõ alkalommal választ-

hatnak tanulóink az iskola 5. évfolyamától fel-
menõ rendszerben. Az emelt óraszámú labda-
rúgás orientált képzéshez természetesen egye-
sületi keretek között edzések és versenyek is
kapcsolódnak.

A 2008/2009-es tanév során megvalósítjuk
a Nagykállói Erdei Iskola akkreditálás alatt lévõ
programjait a nevelõtestület döntésének megfe-
lelõen a 4. évfolyamon, melynek helyszíne
Nagykálló-Harangod.

Birta Ferencné
igazgató

  5. évfolyamon     6. évfolyamon 7. évfolyamon      8. évfolyamon
Matematika 4+1            3+2                3+2            3+2
Informatika 1+1   1+1       1+1          1,5+1,5
Angol nyelv 3+2   3+2       3+2            3+2
Német nyelv 3+2   3+2       3+2            3+2
Testnevelés és sport 3+2   3+2       3+2   3+2

5-8. évfolyamon az emelt szintû képzések óraszámai (többlet óra: pl.: +2):

Birta Ferencné

a testnevelés és sport tantárgyakból. Megszo-
kott pedagógia gyakorlatunk mellett kiemelt

Sikeres évkezdés a Kállayban

C.V.M.

„A csipke folytatja  útját Nagykállóból”

Bibliakiállítás nyílt a Korányi Frigyes Emlék-
házban augusztus 19-én.

„A BIBLIA ÉVE 2008”
B i b l i a k i á l l í t á s

A történelmi egyházak lelkészeinek és a helyi
muzeális intézmény munkatársainak közös
munkája nyomán értékes gyûjtemény került
kiállításra. A XV–XVI-XVII. században kézzel
festett és írt gyönyörû kódexek faximile kiadá-
sai mellett 1752-tõl nyomtatott eredeti bibliák,
énekeskönyvek alkotják a kiállítás anyagát,
amelyet a város lakói, családok õriztek meg.

Az érdeklõdõ városlakók szép számmal
vettek részt a megnyitón, s azóta is rend-
szeresen vannak látogatói a gyûjteménynek.
Terveink szerint a kiállítás látogatható lesz a
„Nagykállói Napok” rendezvénysorozat ideje
alatt és szeptember 28-án 14 órakor
ünnepélyesen, a négy lelkész – Ádámi László
evangélikus, Horváth György református
lelkész, dr. Soltész Mihály paróchus és Vitai
László apát úr – biblia felolvasásával zárul.

MEGH ÍVÓ
a

CSIPKEKÉSZÍTÕK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA

Kain Albert kiállítás

Helye: Mûvelõdési Központ
(4320. Nagykálló, Kossuth út 8.)

Ideje: 2008. október 10–12.
(péntek-szombat-vasárnap)

Program:
2008. október 10. péntek

17,00 óra : a  Magyar Csipkekészítõk
Egyesülete és a Nagykállói
Csipkeverõkör kiállításának
megnyitója.

A „csipkéstársakat” üdvözli:
Félegyházi Józsefné  a Nagykállói
Csipkeverõkör vezetõje, a rendezvény
háziasszonya
A kiállítást megnyitja:
V. Szathmári Ibolya néprajzkutató
18.00 óra : A III. Csipkekészítõk

Országos  Találkozójának
megnyitóünnepsége

A résztvevõket köszönti:
Borsiné Sveda Anita ügyvezetõ
A rendezvényt megnyitja
és a díjakat átadja:
Juhász Zoltán Nagykálló Város
polgármestere

Mûsoros est

Közremûködnek:
Kállai Kettõs Néptáncegyüttes
Bürkös Zenekar

Sényõi Ifjúsági Táncegyüttes
Móré Dorottya – hastánc
Sándor Bence - mese
Rózsafa citerazenekar

20,30 óra : TÁNCHÁZ
Ismerkedés kiskállói táncokkal,
Márton Attila aranysarkantyús
táncos  és Márton Lászlóné
irányításával.

2008. október 11. szombat

9,00 – 10,30 óráig: A csipke és a textil
kapcsolata, harmóniája,
összedolgozása

11,00 órától: A csipke és a textil
összedolgozásának technikai
tanulása

14,00 óra:MESTERSÉGBEMU-
TATÓK   FOLYTATÁSA

2008. október 12. vasárnap

9,00 – 10,00 óra: A RETICHELLA
10,00-12,30 óra:a RETICHELLA

tanulása
14,00–15,30 óra:MESTERSÉG-
 BEMUTATÓK FOLYTATÁSA
14,00 órától: csipkés eszközök,

könyvek vására, textilárusítás
széles választékban(takácsvá-
szon,pamutvászon, lenvászon,
sziriusz, kres)
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Az iskolaudvar – mit ta-
gadjuk  – meglehetõsen sivá-
ran fogadta szeptember else-
jén az alsó tagozatos kisisko-
lásokat. Mi több: az udvar na-
gyobb részét szalagkorlát zár-
ta körül. Volt találgatás: mi
épül itt? Egy reggel kiderült
min szorgoskodnak a Teszovál
Kft. munkásai: színes tornyos
csodajáték varázsolódott az
udvar közepére. Két csúsz-da.

Polgármester úr személye-
sen alkudott az árából félmil-
liót. Hogy meg ne üsse magát
senki, a játék tág környezetét
rugalmas, színes lapokkal bo-
rították a kivitelezõk. S ha már
van kétféle, zöld és bordó lap,
miért ne alakulna a tér két ol-
dalán a bordó lapokból ugró-
iskola is. És mellette nagy sak-
kasztal készült fehér és rózsa-
színû lapokból, malmozni is,
sakkozni is jó.

Bosszantó . . .
Azok az emberek, akik

lelkiismeretlenül beszeny-
nyezik környezetünket, nem
méltók arra, hogy békében
közöttünk éljenek. Megve-
tendõ tettük bûncselek-
mény, enyhébb esetben sza-
bálysértés, az okozott kárt is
meg kell téríteniük. A leggya-
koribb köztisztasági, a víz-
szennyezés szabálysértés
100.000.- forintig terjedõ, a
környezetvédelmi szabály-
sértés 150.000 forintig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható,
a környezetkárosítás és a

hulladékgazdálkodás rendjé-
nek megsértése bûncselek-
mények elkövetésének 3   év

szabadságvesztés lehet a
következménye...

Boros Zsolt

2008. szeptember 7. vasár-
nap, 13 óra. Rácz János  levág-
ja az illeszkedéshez szükséges
méretre az utolsó gumilapot
és munkatársa utolsót kop-
pint a fakalapáccsal. Körbe-
igazgatják a földet a szegélykõ-
höz. Kész. Heten dolgoztak a
megvalósításán. Egy pillanatra
megállnak a kész munka
mellett utolsó ellenõrzésre, jól
áll-e minden.

Egy kemény napnyi vára-
kozás még, a tanító nénik alig
tudják visszatartani a gyere-
keket. És végre szeptember 9-
én kipróbálhatják! A türelmes
sor részekre bomlik: van aki
falon, más rúdon, vagy a kö-
télen mászik fel, a félénkebbek
lejtõn, lépcsõn lépegetnek,
hogy nevetve, sikítva csúsz-
szanak le.

Egész nap hallatszik a kör-
nyéken a játszó gyerekek

Játszótéri krónika

,,Csak még kettõt hadd csússzunk! “

Elõfordult már Önnel,
hogy fogmosás közben vér-
zett az ínye? Vajon mi lehet
ennek az oka? Hogyan szûn-
tethetõ meg ez a probléma?

Az ínygyulladás a száj-
betegségek közül az egyik leg-
gyakoribb. Jellemzõ rá a vö-
rös, duzzadt íny, mely gyak-
ran a fog koronáját is bebo-
ríthatja. A fogmosás közben
jelentkezõ spontán vérzés
pedig a betegség velejárója.

Az ínygyulladásnak több
oka is lehet. Elsõsorban a nem

Szájbetegségek  (1.rész)
megfelelõ szájhigiéné követke-
ztében alakul ki (lepedék
illetve fogkõ felhalmozódása).
Ezt az okot a legegyszerûbb
megszûntetni: rendszeres és
helyes fogmosási technikával
a lepedék könnyen eltávo-
lítható, melynek következ-
tében a gyulladás elmúlik. Az
íny alatti illetve feletti fogkö-
vet a fogorvos távolítja el (fél-
évente, évente szükséges be-
avatkozás).

Az ínygyulladás másik oka
lehet fertõzés (például herpes-

vírus következtében).  Ilyen-
kor nemcsak piros, fájdalmas
és duzzadt az íny, hanem apró
hólyagok vagy fekélyek is
megjelenhetnek rajta. Gyakran
kíséri láz, illetve a nyirokcso-
mók duzzanata. A fertõzés ki-
küszöbölésével orvosolható ez
a probléma.

Jelentkezhet-e bizonyos gyógy-
szerek alkalmazása során íny-
gyulladás?  (Folytatás a lap
következõ számában.)

Dr. Dankócsik Enikõ
fogorvos

2008. augusztus 15-én Tas-
nádon, Nagykálló erdélyi test-
vérvárosában léptünk fel a
Kállai lakodalmassal. A nagy-
számú közönség élvezettel hal-
lgatta és nézte végig a régi lako-
dalmi szokásokat felelevenítõ
zenés, táncos jelenetünket. Az
elõadás végefelé pedig már
együtt énekeltek a fellépõkkel
és visszatapsolták a sikeres pro-
dukciót. A szereplõk szívüket-
lelküket beleadva szívesen is-
mételtek a hálás közönségnek.

Lakodalmas – siker Tasnádon

A vendéglátók finom vacsorá-
val kínáltak bennünket, amit
ezúton is köszönünk. A közös

A Nagykállói Középiskola, Korányi

Frigyes Gimnáziuma elõtt álló szobor –

amely a névadót báró tolcsvai Korányi

Frigyest ábrázolja – megújult.

Volt korányis diákok, akik a nagykállói

Szabadidõsport és Természetbarát Egye-

sület (közismert nevén SZATE) tagjai is,

adóztak a neves orvosprofesszor emléke

elõtt azzal, hogy a mellszobor megkopott,

nehezen olvasható feliratát új névtábla

elhelyezésével megújították.

„örömzenéje”. Késõ délután
a kicsikért érkezõ szülõknek
várni kell.

– Ne menjünk még!- ri-
mánkodik egy kis szöszi lány.
– Csak még kettõt hadd csúsz-
szunk! – kunyerál a testvére.
S a felnõttek türelmesen vár-
nak, gyönyörködve nézik a
színes játékban elmerülõ gye-
rekeket. Csak az ugróiskolát
nem használta még senki.
Elfelejtették volna hogyan kell
ezzel játszani?

Eszembe jut a mi korosz-
tályunk kisiskoláskora. A re-
formátus Gyülekezeti ház volt
a mi iskolánk. Sok gyerek volt
a meleg õszi napokon mezít-
láb. A tízórai többnyire zsí-
ros kenyér. De játszani azt
azért tudtunk. Ostorcsapózni,
énekes körjátékokat játszani.
Forgott az ugrálókötél, öten
is beleugrottunk. Az ugróis-
kolát kis fadarabbal rajzoltuk
a földre. Ha vonalra esett a
kavics, vagy véletlenül leért a
földre a lábunk, hibáztunk,
át kellett adni az iskolát a
következõ játékosnak. Szabá-
lyokat tanított elfogadni a
játék, ügyesített.

Gyermekkacagás hoz vissza
a múltból.

Másnap délelõtt látom,
hogy Polgármester úr a jól
végzett munka örömével nézi
a sétáló utca kerítése mögül a
nevetõ-játszó gyerekeket.

– Ez a béke! – gondolom.

Harsányi Gézáné

Színpadon a Kállai lakodalmas

beszélgetés, éneklés még köze-
lebb hozta egymáshoz a két
város polgárait.

Köszönetünket fejezzük ki
Nagykálló Város Önkormány-
zatának, Trefán Jánosné al-
polgármester asszonynak, hogy
támogatásukkal eljuthattunk
erre a szép helyre, Tasnádra.

Klániczáné Erdõhegyi
Karolina

a Kállai Lakodalmas
Egyesület elnöke

A közönség...

Nagykállóiak a Zsindelyes fesztiválon
Kiemelt különdíjat kapott Nagykálló Önkormányzatának csapata, a „Nagykállói vegyes-
vágott” a Zsindelyes Fesztiválon a kistérségi települések alkalmi mesterszakácsainak
tájjellegû ételeit felvonultató fõzõversenyen.

Két fõzõmester irányítá-
sával a világ leghosszabb ideig
tartó pálinkafõzésével kez-
dõdött a Zsindelyes fesztivál
szeptember 4-én, majd szom-
baton kistérségi fõzõver-
sennyel, különféle bemutatók-
kal és kulturális mûsorral
folytatódott a fesztivál Érpa-
tak határában.

A kistérség központi tele-
püléseként Nagykálló Önkor-
mányzatának csapata is bene-
vezett a fõzõversenyre. A
Nagykállói Kiemelten Köz-

hasznú Kft
munkatársai
– Borsiné
Sveda Anita
irányításával,
– már pénte-
ken hozzá-
kezdtek a fõz-
õhely és a fa-
ház dekorálá-
sához, hogy
másnap a szõt-
tesekkel, csup-
rokkal és fal-
védõkkel lát--

ványosan feldíszített környe-
zetben fogadhassák a vendé-
ágeket.

Szombaton reggel a nagy-
kállóiak sátra elõtt már a haj-
nali órákban fõtt a csülök a

bográcsban, hiszen az alkalmi
mesterszakácsok káposztás
bablevessel és szalagos fánkkal
neveztek be a fõzõversenyre.

Akik megkóstolták, mind-
annyian egyet értettek azzal,
hogy bizony díjnyertes ebé-
det készített a „Nagykállói
vegyesvágott” csapata, amivel
– részben – a zsûri (Benke
László, Boros László, Dósa
Tibor) is egyetértett, hiszen
a szalagos fánk „Kiemelt kü-
löndíjat” kapott.

A nagy meleg ellenére is kel-
lemesen telt a nap a sátrakban
és azok elõtt, amihez bizonyá-
ra itt-ott besegített a rendez-
vény névadójaként szolgáló
jóféle itóka is.

Na, most kell megfordítaniA Korányi szobor
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Nagykállóban már augusztus 20-a elõestéjén elkezdõdött az
ünnep: 19-én a Korányi Frigyes Emlékházban Biblia kiállítással,
majd a Református templomban – a Nyírbátori Zenei
Napokon vendégszereplõ – Flautó Dolce Kamaraegyüttes
hangversenyével.

Az új kenyér ünnepén

Egy baráti társaság, a nagykállói Szabadidõsport és
Természetbarát Egyesület (SZATE) támogatásával 2008.
szeptember 27-re (szombatra) kirándulást és nyílttúrát szervez
a Zempléni-hegységbe, a természetbarátok, az érdeklõdõk, az
egyesület tagjai és családtagjaik részére.

Utazás: autóbusszal
Indulás: 27-én reggel 7 órakor a  Fõtérrõl.          
Érkezés: 27-én este, kb. 20 órakor  Fõtérre.
Utazás: autóbusszal
Túraútvonal: Füzér — Füzéri vár — Bodó-rét (Panoráma

büfé) — Nagy Milic — Nagy Izra (Szlovákia) — Pusztafal
(2007. december 21-ét követõen a magyar-szlovák határon bárhol átkelhetünk, így a zöldhatáron át megyünk az Izra-tóhoz.)

Fontos: Azok a gyerekek, akiknek még nincs személyi
igazolványuk, csak útlevéllel jöhetnek a túrára.

Túratáv: 15 km.           
Szintemelkedés: 500 m.
Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska, csúszásmentes lábbeli

(túrabakancs, edzõcipõ), valamint idõjárásnak megfelelõ öltözet.
Személyigazolványt, vagy útlevelet mindenki hozzon magával!

Étkezés: egyénileg (ki mit hoz magának). A Panoráma
büfében 600 Ft-ért babgulyást, 700 Ft-ért sztrapacskát, illetve
derelyét lehet enni, aki szeretne élni ezzel a lehetõséggel, kérjük
jelezze a jelentkezésnél.

Részvételi díj: 1.600 Ft/fõ

Felvilágosítást a túráról Kondor Bertalannál a 06-20-
39-85-950 telefonszámon lehet kérni.

A túrán mindenki saját felelõsségére vesz részt! 
A szervezõk a túraprogram változtatásának jogát fenntartják.

Az új kenyér megszentelésével, István, a király
rockoperával, stand up comedy-vel és tûzijátékkal
ünnepelték Nagykállóban is államalapító Szent István
király napját

Az új kenyér és Szent István napját idén elsõ alkalommal
nem a belvárosban, hanem Nagykálló-Harangodon ünnepelték.
Délután a kulturális program a Harangodon Juhász Zoltán
polgármester ünnepi beszédével kezdõdött, aki Szent István
érdemeit méltatta, az 1000 évvel ezelõtt megfogalmazott gon-
dolatok máig érvényes mondandóját osztotta meg a
közönséggel.

 7 éve hunyt el Janics Tiborné sz.: Horváth Ibolya
2008. augusztus 22-én 18.00 órakor, a harangodi erdõben,
a Móricz Zsigmond túraútvonal mentén, az Ibolya-ligetben
találkoztak egykori túratársai, barátai, tisztelõi. Családtagjai
körében emlékeztek a  SZATE elsõ elnökére, a természet-
járóra, az ország- és világjáró pedagógusra.Az eseményt sza-
lonnasütés követte.

Megemlékezés

Képek, az ünnepi mûsorból. István a király
                            rockopera jeleneteit idézük fel.

Zempléni gyalogtúra
A zöldhatáron át Szlovákiába,

az Izra-tóhoz.

Horváth György református lelkész és dr. Soltész
Mihály görög katolikus paróchus megáldották az új
kenyeret

Juhász Zoltán polgármester felvágta a megszentelt
új kenyeret

Aztán itt volt Kiss Ádám

– Megváltoztak a körülmények, megváltozott körülöttünk a
világ. De a lényege nem veszett el. A kereszténység ma is sok
ember számára jelszó – mondta Juhász Zoltán polgármester
ünnepi beszédében. ,,Szent István hitt abban, hogy a magyarság
itt a Kárpát-medencében elegendõ erõ. És ne higgyük ma sem,
hogy Európa országútján kicsi, a nagyhatalmaknak
kiszolgáltatott nemzet vagyunk. Hiába van szétszakítva az
ország, benne minden ponton egy olyan szellemi és erkölcsi
felemelkedés indult meg, amit egész Európa megirigyel. Ez
pedig a türelem és a tolerancia. S ez teszi naggyá ma is a
magyarságot Európában és a világban”.

A hagyományoknak megfelelõen a történelmi egyházak
képviselõi – Horváth György református lelkész és dr.
Soltész Mihály görög katolikus paróchus – megáldották az
új kenyeret, amit a polgármester felszelt és szétosztott az
ünneplõ közönségnek.

A program ezután a nyíregyházi Hang-Szín tanoda
tagjainak mûsorával folytatódott. Részletet adtak elõ az István,
a király rock-operából és egyéb ismert musicalekbõl, majd
Kiss Ádám stand up comedy-vel, a Godot Dumaszínház
tagjaként lépett a színpadra, s talán a legnépszerûbb elõadást
nyújtotta, pedig az õt követõ Sényõi Ifjúsági tánc-csoport
tagjai – közel két órás mûsorukkal – igencsak kitettek magukért.

Mind minden településen Nagykállóban is a tûzijáték fényei
tették teljessé az augusztus 20-ai ünnepségsorozatot, melyek a
harangodi dombokról szöktek az ég felé.

Az Izra-tó
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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.

GRATULÁLUNK

Nagykállóban, a Kisharangodi úton többgenerációs kertes
családi ház ELADÓ. Kisebb lakás + különbözettel cserélhetõ.
Telefon: 20/4460-020

Nagykálló, Vasvári P. utcán 4 lakásos, kertes társasházban
földszinti 2,5 szobás, felújított lakás ELADÓ.
Telefon: 30/9532-483

Nagykálló, Akácos utcán 80 m2-es, 2 szobás családi ház
ELADÓ. Irányár 5 millió Ft. Telefon: 70/6311-487
Nagykállóban fõút mentén kettõs fûtésrendszerû családi ház
parkosított udvarral, üzlethelyiséggel ELADÓ.
Irányár: 14,5 millió Ft. Telefon 42/263-044

Nagykállóban építési telek reális áron ELADÓ, 1,5 millió
forintért. Telefon: 20/3833-146

Nagykálló, Kossuth út 76. sz. alatt 2 szobás, közmûvesített
ház ELADÓ.

Nagykállói 3 szobás téglaépítésû, pihenõkertes lakás
garázzsal ELADÓ. Telefon: 70/6100-267

Nagykállóban, a Csokonai úton 926 nm-es építési telek,
termõ gyümölcsössel ELADÓ. Telefon: 42/263-501

Nagykálló, Ibolya utcán 136 nm-es, 4 szoba+nappali+étke-
zõ, amerikai konyhás, 2 fürdõszobás, tetõteres családi ház
pincével, kétállásos, fûtött garázzsal, kettõs fûtésrendszerrel,
vállalkozásra is alkalmas melléképületekkel, parkosított
kerttel ELADÓ. Telefon: 70/3794-293

Nagykálló fõutcáján vállalkozásra is alkalmas, szintes 200m2-s családi ház, dupla
garázzsal, pincével, szép kerttel ELADÓ.Telefon: 70/3124-719

Parkettázást, felújítást, lamináltpadló lerakását garanciával
 vállalom. Cégek,vállalatok részére számlával is.
Telefon: 70/5765-372

Bontott ablakok, nagy és kicsi, 2 db parkettás bejárati ajtó.
ELADÓ. Telefon: 262-273

Lakatosmunkák (korlátok, rácsok, kerítések), tetõfedés
(zsindely, cserepes és trapézlemez) kõmûvesmunkák.
Veszélyes fák kivágása. Telefon: 42/263-526

Általános iskolás 1-2. osztályos gyerekek korrepetálását
vállalom minden tantárgyból. Érdeklõdni 19 órától.
Telefon: 42/264-565

Gyakorlott pedagógus matematika-, fizika-, számí-
tástechnika tantárgyakból különórát vállal általános iskolások
részére. Telefon: 30/9980-546

Fodrászt alkalmazottnak felveszek a Kati Szépségszalonba.
Telefon: 30/5034-464

Cipõkészítést méretre, cipõjavítást rövid határidõre vállalok.
Érdeklõdni: Csokonai út 17/a. Telefon: 42/263-501

ELADÓ hûtõszekrény, szõlõprés, kanapé, fotelek.
Telefon: 20/5563-237

Bogár Tibor és Péter Csilla

2008. augusztus 19-én házasságot kötött:

A P R Ó H I R D E T É S
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