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Nagykálló ebben az évben ün-
nepli újbóli várossá avatásának 
20. évfordulóját. A jeles esemény 
alkalmából április 25-én a Mű-
velődési Központban szerveztek 
ünnepi képviselő-testületi ülést. Itt 
elhangzott, hogy a város életében 
nemcsak ünnepi pillanatok voltak 
és vannak, hanem a csendes, de 
folyamatos fejlődés évtizedeinek 
hosszú sora is.

20 harangkondulás jelezte az ünnepi 
ülés kezdetét Nagykállóban, majd fel-
csendült a kállói toronyzene, melyet 
Balázs Árpád zeneszerző az újbóli 
várossá válás tiszteletére komponált 
két évtizeddel ezelőtt. Ezután a Ha-
gyományőrző Kállai Kettős táncosai 
eljárták a Nagykálló kulturális neve-
zetességének számító Kállai kettőst, 
ezt követően az óvodások bemutatója 
következett.
Juhász Zoltán polgármester nyitotta 
meg az ünnepi ülést, melyre a testü-
let jelenlegi tagjai mellett meghívást 
kaptak a korábbi városvezetők, a tér-

ség országgyűlési képviselői, a Dél-
Nyírségi Kistérség polgármesterei, 
a település intézményvezetői, civil 
szervezeteinek képviselői, s a város 
lakói.
A polgármester megköszönte az el-
múlt évtizedek során a város fejlődé-
séért tevékenykedők munkáját, majd 
beszédében szólt a településen jelen-
leg folyó legfontosabb fejlesztések-
ről, így egyebek mellett beszélt a már 
befejeződött kerékpárút-építésekől, a 
régen várt autóbusz-állomás kivite-
lezéséről. A településvezető emellett 
beszélt a főtéren az új polgármesteri 
hivatal megépítéséről, járdák, össze-
kötőterek kialakításáról, felújításáról, 
illetve a Korányi Frigyes utcai lakó-
tömb teljes rekonstrukciójáról.
– Nagykálló-Harangodon rövidesen 
több mint 400 millió forintból egy 
élménypark építésébe kezd az önkor-
mányzat, ahol elsősorban a fi atalabb 
korosztálynak kínálunk kulturált 
szórakozásra, aktív pihenésre lehe-
tőséget – tájékoztatta a vendégeket a 
polgármester.  

Juhász Zoltán kiemelte: „a jövőben is 
legfontosabb célom, hogy a békét meg-
őrizzem a városban. Természetesen a 
képviselő-testületben sokszor külön-
bözik a véleményünk, de ez a város 

működését nem befolyásolja. Képvise-
lő-társaimmal azon vagyunk, hogy az 
elindult fejlődés a 2010-es választáso-
kig ne álljon meg, a következő testület-
nek pedig azt kívánom, hogy hasonlóan 

végezzék munkájukat! Mindig egy cél-
juk legyen: Nagykálló, a megye egyik 
szép kisvárosának a fejlesztése, egy eu-
rópai szintű barátságos város építése.”

(Folytatás a 2. oldalon)

20 éve újból város Nagykálló

A város ünnepén
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a Művelődési Központ 
aulájába!

Bízzunk benne, hogy az égiek is 
kegyesek lesznek a strandolókhoz, 
és a hónap végén jó időben nyithat 
ki a Városi Strandfürdő május 
30-án, ahol az évek óta szokásos 
nyitva tartással reggel 9 és este 19 
óra között lehet majd fürdőzni, 
strandröplabdázni,vagy focizni.

Ezen a hét végén azonnal extra ked-
vezményekkel várják a fürdőzőket, 
ugyanis 30-án és 31-én díjmentes 
lesz a belépő, illetve a nyitás napjára 
pályaavatóval egybekötött sportna-
pot szerveznek (további részletek a 
lap 7. oldalán).
Az elmúlt évek talán legnagyobb új-
donsága, hogy idén nem nőtt a strand-
belépők ára, sőt, olcsóbb(!) lett.
– Megszüntettük a látogatók körében 
népszerű délutáni jegyet, s ezeket a 

díjtételeket állapítottuk meg egész 
napos jegyváltásra. Ez azt jelenti, 
hogy június 1-jétől a korábbi 600 és 
300 forintos jegyárak helyett a fel-
nőttek 400, a diákok pedig 200 Ft-os 
egységáron válthatnak napijegyet a 
Városi Strandfürdőbe – tájékoztatott 
Teremi István, a TESZOVÁL Kft. 
ügyvezetője, a strand üzemeltetője. – 
A megyeszékhelyen ugyan különböző 
látványelemekkel is találkozhatnak a 
fürdőzők, de a helyi és a környező te-
lepüléseken élők számára a termálvíz 
gyógyító hatása, a megfelelő gyer-
mek és felnőtt úszómedencék, a kel-
lemes környezet és az idei szezontól a 
megye talán legolcsóbb belépőjegyei, 
bízunk benne, hogy minden eddiginél 
több látogatót csalnak ki a strandra.
Teremi István a szezon további új-
donságaként említette – a szabvány-

méretű – strandfocipályát, az ahhoz 
szükséges felszerelésekkel, amely 
kisebb átalakítással igény szerint 
strandröplabdapályává alakítható. 
A pálya kialakításához szükséges 2 
millió forintot a nagykállói Önkor-
mányzat a „Strandsportágak infrast-
rukturális fejlesztésének támogatása” 
című pályázaton nyerte az Önkor-
mányzati Minisztériumtól.
Az ügyvezető igazgató azt is el-
mondta, hogy a strandfürdőben még 
a nyitás előtt megtörtént – az évek 
óta esedékes – nagymedence szű-
rőberendezésének teljes felújítása, 
amelyet a TESZOVÁL Kft. mintegy 
2 millió forintból valósított meg. 
Emellett a szükséges éves medence, 
öltöző és kiszolgálóépületek karban-
tartását, festését is elvégezték a szak-
emberek.

Akácvirágzás – Nyírségi ízek fesztiválja és a méz ünnepe
2009. május 23. (szombat), Napkoron, a Napkorona Udvarházban

Program:
08.30 h: Vendégek fogadása a Napkorona Udvarház-
ban.
09.00 h: FESZTIVÁLMEGNYITÓ
Megnyitják és a vendégeket köszöntik: Juhász 
Zoltán, Nagykálló és dr. Spinyhért Zsolt, Napkor 
polgármestere, a rendezvény házigazdái.
08.00 h: REKORDKÍSÉRLET – a LEGNAGYOBB 
MÉZESKALÁCSHÁZ megépítése, 
mely elkészülte után díszlete lesz a Jancsi és Juliska 
színdarabnak. 
Ezt követően a ház elfogyasztása.
09.20 h: Főzőverseny 
Megnyitja a Napkori Hagyományőrző Huszárbandé-
rium díszágyúlövése.
11.30 h: Látványkonyha (gulyások készítése és 
kínálása).

12.00–15.00 h: Tájjellegű ételek kóstolása.
17.30 h: Főzőverseny eredményhirdetése.

09.20-tól 18.00 óráig látványos színpadi produkciók.
A szabadtéri színpadon fellépnek:

Délelőtt
– Huszárok felvonulása.
– Óvodások, általános iskolások műsora.
– Hagyományőrző Kállai Kettős Egyesület.
– A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói.
– Dance-M moderntánccsoport.
– Napsugár Óvoda nevelőinek műsora. 
– Sényői óvodások műsora.

Délután
– Jancsi és Juliska mesejáték az Aranyló Színház 
előadásában.
– Polip együttes műsora.
– Irigy Hónaljmirigy-koncert-
– Főzőverseny eredményhirdetése-
– Tini-Dance együttes-
– Balogh Gábor előadóművész és táncosai.
– Utcaszínház.

Kísérőprogramok:
– a méhészet eszközei, kellékei kiállítás és mézvásár,
– kirakodóvásár, 
– hurka-kolbász, lacipecsenye, 
– büfé, 
– körhinta és ugrálóvár.

A rendezvényre a belépés DÍJTALAN!
Az Önkormányzat Nagykálló főteréről óránként ingyenes buszjáratot indít a helyszínre. A Napkorona Udvarházból vissza a főtérre 

minden óra 30 perckor indul a járat. Az első busz Nagykállóból 8.00 órakor indul.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Strandra hívogató
Sokak szerint kétségtelen, hogy 
városunk jövőjét jelentősen befo-
lyásoló esemény zajlott május 15-
én Nagykálló határában, amikor 
is megtörtént a nagykállói Ipari 
Park ünnepélyes alapkőletétele.

Hosszú, többéves előkészítő mun-
ka előzte meg a nagykállói Ipari 
Park alapkőletételét, mire 2007-
ben hozzákezdhettek a tervek el-
készítéséhez, a földterületek kisa-
játításához, az elmúlt évben pedig 
megkezdődhetett a tereprendezés.
– A Nagykálló határában megvaló-
suló beruházásnak három lényeges 
pontja van, egyrészt, hogy az épülő 
ipari park az autópálya végpont-
jához nagyon közel van, ez pedig 

azt jelenti: van autópálya Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében is, 
másrészt olyan beruházásoknak 
ad teret, melyek korábban elkép-
zelhetetlenek voltak, harmadrészt 
a foglalkoztatás jelentőségét kell 
említenem, hiszen az itt élő embe-
reknek ad majd munkát – jelentette 
ki Veres János, a keleti kapcsolato-
kért felelős kormánymegbízott az 
ünnepségen.
Ezt követően Juhász Zoltán polgár-
mester az építkezés előzményeiről 
beszélt, arról, hogy kb. négy évvel 
ezelőtt fogalmazódott meg, hogy 
Nagykálló határában, a kistérség-
ben ipari betelepülők számára egy 
területet kellene kialakítani.

(Folytatás a 6. oldalon)

Épülhet az Ipari Park



elsősorban
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Megtárgyalta és elfogadta a testület 
az Önkormányzat és költségvetési 
szervei 2008. évi gazdálkodásának 
zárszámadását, melyet az állam-
háztartás működési rendjéről szóló 
rendelet alapján kell elvégezni. A 
rendelet hatálya kiterjed az Önkor-
mányzat hivatalára (Polgármesteri 
Hivatal) és részben önállóan gaz-
dálkodó költségvetési intézményeire 
(Nagykállói Kállay Rudolf Szakis-
kola, Nagykállói Egyesített Óvoda 
és Bölcsőde, Nagykállói Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, 
Nagykállói Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium, Ratkó József 
Városi Könyvtár). A képviselő-tes-
tület az Önkormányzat előző évi 
teljesítésének bevételi főösszegét 
2 469 113 ezer, míg kiadási oldalát  
2 436 941 ezer forintban hagyta 
jóvá.

Módosította a képviselő-testület a la-
kástámogatás helyi szabályairól szó-
ló önkormányzati rendeletét. A meg-
újított szabály szerint „A támogatás 
megilleti azt az egyedülálló, 35. évet 
be nem töltött, nagykállói állandó la-
kos fiatalt is, aki legalább főiskolai 

diplomával rendelkezik és minimum 
3 éve folyamatosan fennálló, a ké-
relem beadásakor határozatlan idejű 
munkaviszonnyal, vagy legalább 3 
éve folyamatosan fennálló vállal-
kozói jogviszonnyal, vagy legalább 
3 éve folyamatosan fennálló egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszony-
nyal rendelkezik. A munkaviszonyok 
létesítése között nem telt el egy hó-
napnál hosszabb idő. 
A munkaviszonyra, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyra, vállalkozói 
jogviszonyra vonatkozó időbeli kor-
látokat nem kell alkalmazni annál a 
HÁZAS VAGY EGYEDÜLÁLLÓ,  
35. évet be nem töltött fiatalnál, aki 
valamely önkormányzati fenntartású 
intézménnyel, vagy önkormányzattal 
áll jogviszonyban.

Az áprilisi testületi ülésen a képvise-
lők több kül- és belterületi ingatlan 
felajánlásáról, megvásárlásáról is 
döntöttek. A képviselők megállapí-
tották, hogy Nagykállóban igen ala-
csony az önkormányzati tulajdonban 
lévő földek bérleti díja, ezért javasol-
ják, hogy a jövőben 25 000 Ft/hek-
tár egységáron adják bérbe a mező-

gazdasági földterületeket. A testület 
megtárgyalta, majd a következő ülé-
sen elfogadta a javaslatot.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvény szerint az államigazgatási 
szervek részére rendelet állapítja meg 
azt az időszakot, amely alatt a sza-
badságot ki kell adni, illetve ki kell 
venni. A testületi ülésen elhangzott: 
a gyakorlat azt mutatja, hogy egyre 
több településen elterjedt megoldás 
az igazgatási szünet elrendelése. 
Nyári igazgatási szünet bevezetését 
az indokolja, hogy a hivatalban fel-
halmozódott a ki nem adott szabad-
ságok száma, az ügyintézők nehezen 
tudják összehangolni szabadságigé-
nyüket. Télen a két ünnep közötti 
időszak lenne a legideálisabb, ebben 
az időszakban ugyanis az ügyfélfor-
galom igen minimális. A képviselők 
elfogadták, hogy 
a nyári igazgatási szünet: 2009. július 
27.–július 31.
a téli igazgatási szünet: 2009. decem-
ber 28.–december 31.
közötti időszakra essen, tehát ekkor 
szünetel a Polgármesteri Hivatalban 
az ügyfélforgalom.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÁPRILISBAN HOZOTT DÖNTÉSEI

2009. március 31-én lépett hatályba 
a 358/2008. (XII. 31.) Korm.rende-
let a telepengedély, illetve a telep 
létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő- és 
egyes szolgáltatótevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rend-
jéről és a bejelentés szabályairól. 

Mint a rendelet címéből is kitűnik, 
lesznek olyan ipari tevékenységek, 
amelyek bejelentéskötelesek, és olya-
nok, amelyek telepengedély-köteles 
ipari tevékenységek lesznek. A tevé-
kenységek szolgáltatási díja egysége-
sen 5000 Ft, melyet a Polgármesteri 
Hivatalban rendszeresített készpénz-
befizetési megbízáson kell teljesíteni. 
A telepengedélyezési és bejelentési 
eljáráshoz szükséges formanyomtat-
ványt az érintettek kérhetnek hiva-
talunkban, vagy letölthetik a www.
nagykallo.hu honlapról.  
A jegyző a telepet – telepengedély-
köteles tevékenység esetében a telep-
engedély megadásával egyidejűleg, 
bejelentésköteles tevékenység eseté-
ben a szükséges feltételek fennállásá-
nak vizsgálatát követően haladéktala-
nul – nyilvántartásba veszi, melyet az 
interneten is közzéteszi. Ezt a nyilván-
tartást, valamint a bejelentésköteles 
ipari tevékenységek és a telepenge-
dély-köteles ipari tevékenységek lis-
táját  is megtalálja a www.nagykallo.
hu honlapon. 

Működési engedéllyel  
kapcsolatos eljárás

Az üzletek működésének rendjéről, 
valamint az egyes üzlet nélkül folytat-
ható kereskedelmi tevékenységek vég-
zésének feltételeiről szóló, 133/2007. 
(VI. 13.) Korm.rendelet rendelkezik a 
működési engedélyek kiadásának fel-
tételeiről. 
Új működési engedély kiadásához 
szükséges iratok az alábbiak:
– kitöltött formanyomtatvány,
–a tevékenység végzéséhez csatolni 
kell a cégjegyzékszámot/vagy a vál-
lalkozói igazolványt (másolat), vala-
mint az aláírási címpéldányt,
– helyszínrajz a működtetni kívánt üz-
letről (földhivataltól szerezhető be), 
– az üzlethelyiség használatára való 
jogosultságot igazoló okiratot, Pl. 
(bérleti szerződés stb.) ,
– a szakhatósági hozzájáruláshoz 
szükséges, külön jogszabályban előírt 
tervdokumentumot, dokumentumo-
kat,
– 10 000 Ft-os illetékbélyeget.
Működési engedély változásánák 
bejelentéséhez szükséges iratok:
– 3000 Ft-os illetékbélyeg,
a fent leírtakon túl: 
– jogutódlás esetében az üzemel-
tetőváltásról szóló nyilatkozat az áta-
dó üzemeltetőtől, – a változásról szóló 
okiratot, okiratokat. Működési enge-
dély visszaadása esetén egy forma-
nyomtatványt kell kitölteni, az eljárás 
illetékmentes.  
Működési engedély kiadása és módo-
sítása (amennyiben a módosítás a te-
vékenységi kört érinti és új szakható-
sági megkeresés szükséges) esetében 
csak a szakhatósági vélemények meg-

érkezését követően lehet a működési 
engedélyt kiadni.

Nagykálló Város Önkormányzat 
13/2009. (III. 27.) Önk. rendelete a 
családi eseményekhez kapcsolódó 
rendezési és szervezési szolgáltatások 
díjtételeinek megállapításáról:
Nagykálló Város Önkormányzata 
2009. április 1-jétől a város közigaz-
gatási területén a családi események 
megrendezésével kapcsolatos szol-
gáltatásokat a Polgármesteri Hivatal 
útján térítési díj ellenében és térítés-
mentesen biztosítja.
A Polgármesteri Hivatal térítésmente-
sen biztosítja házasságkötés, jubileumi 
házassági fogadalom, névadó szertar-
tás (továbbiakban: családi esemény) 
esetén hétfőtől csütörtökig 08.00–
16.00 óra, pénteken 08.00–13.30 óra 
között a megfelelően berendezett hi-
vatalos helyiséget.
A családi esemény hétköznapok ki-
vételével szombati napon történő 
megrendezése esetén a meghatározott 
terembérleti díjat minden esetben meg 
kell fizetni.
Nagykálló közigazgatási területén 
díjmentesek az alábbi szolgáltatá-
sok:
– házasságkötés esetén ünnepi beszéd, 
gyűrűhúzás dísztálca biztosításával, 
pezsgős koccintás (hozott pezsgővel), 
szülőköszöntő (hozott virággal), az 
összetartozást jelképező gyertyagyúj-
tás (hozott gyertyával);
– névadás esetén ünnepi beszéd és 
emléklap;
– jubileumi házassági fogadalom ese-
tén ünnepi beszéd és emléklap.
A családi eseményekhez kapcsolódó 
rendezési és szervezési szolgáltatá-
sok díjtételei:
– zeneszolgáltatás esetén szerzői jog-
díj 400 Ft/alkalom,
– szerkesztett gépzene CD-lejátszóról 
1250 Ft + áfa,
– hozott zenei anyag lejátszása CD-le-
játszóról 500 Ft + áfa,
– emléklap biztosítása 300 Ft + áfa,
– ünnepi anyakönyvi kivonat borítója 
900 Ft + áfa,
– összetartozást jelképező ünnepélyes 
gyertyagyújtás (3 gyertya beszerzésé-
vel) 850 Ft + áfa,
– asztali dekoráció (virág, 3 gyertya 
beszerzésével) 2250 Ft + áfa,
– szülőköszöntő (virágbeszerzéssel) 
3000 Ft + áfa,
– 10 fős pezsgős koccintás (pezsgőbe-
szerzéssel) 2500 Ft + áfa,
– 5 fős pezsgős koccintás (pezsgőbe-
szerzéssel) 1250 Ft + áfa,
– a hivatalos helyiségen kívül történő 
házasságkötés 35 000 Ft + áfa,
– terembérleti díj 5400 Ft + áfa/alka-
lom.
Amennyiben a fent leírt változások-
kal kapcsolatosan bármilyen kérdése 
lenne, ügyfélfogadási időben szívesen 
állunk rendelkezésükre Nagykálló Vá-
ros Polgármesteri Hivatalában (4320 
Nagykálló, Somogyi B. u. 5–7.), il-
letve telefonon: a 42/563-051 és a 
42/263-407-es telefonszámokon.

Tisztelettel: az Igazgatási és Ok-
mányiroda munkatársai

Változások  
a telepengedélyezési 

eljárásban

(Folytatás az 1. oldalról)
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés elnöke ün-
nepi köszöntőjében szólt arról, hogy 
minden évforduló, ünnep fontos egy 
közösség életében. 
– Őseink hitét, bizakodását ápolnunk 
kell, és tovább kell adni a jövő ge-
nerációnak. Ezt az örökséget, ezt a 
hagyományt kéri számon rajtunk a 
történelem is. Így van ezzel a 700 
éves Nagykálló is, hiszen történel-
me a XVI. századig vezethető visz-
sza. A bejegyzések szerint ugyanis 
már 1323-ban vármegyei gyűlésnek 
adott otthont. A feljegyzések szerint: 
senki sem tudja, mióta találkozik itt 
két országút, de a kereszteződés köré 

nőtt Nagykálló, amely több mint 700 
éve létezik ezen a néven – mondta az 
elnök. – A város kulturális élete pél-
daértékű a megyében, hiszen számos 
– közönséget vonzó rendezvénnyel, 
fesztivállal nyújt lehetőséget, hogy 
a hétköznapokból kizökkenve, egy 
közösséget alkotva – mint most is – 
együtt ünnepeljünk, őrizzük kultú-
ránkat, hagyományainkat.
Az ünnepi ülésen ezt követően Fodor 
János, az egykori nagyközség, majd 
város vezetője beszélt arról, hogy 
annak idején nem volt egyszerű a 
városi cím visszaszerzése, mert ab-
ban az időben elsősorban Záhonyt és 
Csengert „menedzselték” a minisz-
tériumokban, Nagykálló pedig csak 

később került szóba, de végül is sike-
rült, s 1989. március 1-jén visszakap-
ta városi rangját Nagykálló. 
Ezt követően Horváth György refor-
mátus lelkész köszöntötte a megje-
lenteket, emlékezett az elmúlt évek 
történéseire és kért áldást a jövő ter-
veinek megvalósításához.
Az ünnepségen a nagykállói önkor-
mányzat emléklapokkal köszöntötte 
az elmúlt évtizedek során, a település 
fejlődéséért tevékenykedő városlakó-
kat, egykori és jelenlegi képviselőket. 
Végül – úgy mint 20 évvel ezelőtt – 
Csikos Sándor színművész-rendező a 
Nagykállóban élt Ratkó József: Se-
gítsd a Királyt című drámájának egy 
részletét adta elő.

20 éve újból város Nagykálló

UTCA EMBERE – Ön szerint hogyan változott Nagykálló az elmúlt két évtized során?
R á c z 
Mihályné:  
– Sokat fejlő-
dött az utób-
bi időben 
Nagykálló, 
és olvastam 

az újságban, hogy milyen to-
vábbi fejlesztések valósulnak 
meg a közeljövőben is. Szük-
ség van ezekre, de én minde-
nekelőtt a járdaépítést tarta-
nám a legfontosabbnak, mert 
azok rossz állapotban van-
nak. Az autóbusz-állomás is 
remek lesz, ha elkészül, mert 
a jelenlegi nagyon elrontja a 
városképet. Úgy gondolom, 
hogy megérdemelten kapta 
vissza 20 éve Nagykálló a 
városi címet. 

H o r v á t h 
J á n o s n é :  
– A busz-
m e g á l l ó 
problémája 
most megol-

dódni látszik, akárcsak a nyil-
vános illemhelyé, mert ezek-
re is szükség van. Nagyon 
sokat fejlődött Nagykálló 
az elmúlt 20 évben, példá-
ul megújult a város főtere, 
elkészült a szökőkút, a jö-
vőben új Polgármesteri Hi-
vatal épül. Mi, nagykállóik 
bízunk benne, hogy idővel a 
Művelődési Központ épülete 
is megújul. Ezek mind na-
gyon szépek, egy problémát 
látok: nagyon kevés a mun-
kalehetőség, de ez nemcsak 
Nagykállóban jelent gondot, 
hanem országszerte, általá-
nos probléma.

S á f r á n 
Györgyné: – 
Sokat válto-
zott az évek 
során a város. 
Szerencsére 
rendbe tették 

a közutakat, a főteret, de még 
lenne feladat. Szerintem első- 

sorban a strandfürdőt kellene 
fejleszteni, illetve – így ahogy 
elnézem - az áruház sem egy 
szemet gyönyörködtető lát-
ványossága Nagykállónak. 
Egy igazi, kisvárosi hangulat 
eléréséhez tehát még lenne 
tennivaló, és itt nem csak inf-
rastruktúrára, épületekre gon-
dolok, hanem például több 
közterületi rendezvényre is 
szükség lenne. Nyíregyháza 
közelsége, véleményem sze-
rint, sokat ront a helyzeten, 
mert úgy vagyunk vele, és 
gondolom, egy letelepedni 
szándékozó vállalkozó is azt 
mondja: inkább menjünk 10 
kilométerrel tovább, az még-
iscsak egy nagyváros, ahol 
több a lehetőség. 

C z é r n a 
S á n d o r : 
– Örvende-
tes, hogy az 
utóbbi idő-
ben felújí-

tották a Szabadság kertet, 
a Szakkórház épületét, de 
a belvárosban még vannak 
olyan részek, ahol sok az el-
hanyagolt épület, például itt, 
az Árpád utca elején vannak 
a belváros legromosabb 
épületei, attól nem messze 
pedig egy jókora nádas ront-
ja a városképet. Olvastam, 
hogy mélygarázs is épül a 
főtérre, kérdem én: miért 
nem építik kicsit beljebb, 
ráadásul itt igen magas a 
talajvíz is. Mindezektől füg-
getlenül sokat fejlődött a vá-
ros az elmúlt évek során, de 
bizonyos, hogy éves szinten 
még további 2-3 milliárdot 
el lehetne költeni fejleszté-
sekre. Sok a munkanélküli 
is, bár, a polgármesternek 
köszönhetően sokan azért 
megmaradtak az állásukban. 
Bizony, nem mindegy, hogy 
valaki egy keveset keres, 
vagy egyáltalán nincs jöve-
delme!
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Nagykállóban, a 20 
éves várossá válás ren-
dezvénysorozat része-
ként – május elsején 
– Juhász Zoltán pol-
gármester emléklappal 
köszöntötte azokat a fi-
atalokat, akik 1989-ben 
születtek. A városban 
abban az évben 136-an 
születtek.  

Észak-alföldi Operatív Program 
ÉAOP-2009-1.1.1/D, Telephely-
fejlesztés című pályázati kiírás.

A támogatás célja a mikro, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban 
KKV-k) működési helyszínéül szol-
gáló infrastruktúra fejlesztésével a 
vállalkozások üzleti környezetének, 
s ezáltal közvetve a régiók foglal-
koztatási helyzetének a javítása.
A pályázati kiírás céljának teljesíté-
séhez a termelő- és/vagy szolgálta-
tótevékenységüket fejleszteni kívá-
nó vállalkozások meglévő, illetve 
új telephelyeik kialakításával és 
fejlesztésével járulnak hozzá.
Jelen pályázati kiíráson belül a pá-
lyázatok egyfordulós kiválasztási 
eljárás keretében kerülnek értéke-
lésre.

Rendelkezésre álló forrás 
2,18 milliárd forint.

Kedvezményezettek köre
A pályázati kiírásra kizárólag a 
800/2008/EK-rendelet (a Szerződés 

87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a 
közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- 
és középvállalkozásnak minősülő 
alább felsorolt azon vállalkozások 
pályázhatnak, amelyek éves átla-
gos statisztikai állományi létszáma 
a pályázat benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
(2008. év) minimum egy fő volt:

• Gazdasági társaságok (112, 
113, 114, 211, 212)
• Szövetkezetek (121, 122, 124, 
125, 129)
• Szja hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozók (231, 232)

Konzorciális együttműködésben be-
adott pályázat nem támogatható. Az 
Általános Feltételek c. dokumen-
tum konzorciumokra vonatkozó 
részei jelen kiírás tekintetében nem 
relevánsak.
Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében nem támogat-
ható, szinten tartó és helyettesítő 
beruházás.

Önállóan támogatható 
 tevékenységek

1.) A termelő- és szolgáltató-
tevékenységekhez kapcsoló- 
dó új épület építése, létesíté-
se, a szükséges épületgépésze-
ti beruházások végrehajtása. 
2.) A termelő- és szolgáltató-
tevékenységekhez kapcsolódó 
meglévő épületek átalakítása, 
bővítése, a szükséges épületgépé-
szeti beruházások végrehajtása. 
3.) Alapinfrastruktúra kiépítése, 
korszerűsítése, bővítése, a tulaj-
donában, bérleményében álló te-
rületen, önálló tevékenységként 
csak abban az esetben lehetséges, 
ha a fejlesztésre hatósági kötele-
zés miatt van szükség, s annak 
elmaradása a működési engedély 
megvonását vonná maga után.

A fejlesztés tárgyát képező ingatlan-
nak a pályázó tulajdonát kell képez-
nie, vagy legalább a megvalósítási 
és fenntartási időszakra is kiterjedő, 
kizárólagos bérleti jogviszonnyal 
kell rendelkeznie.

Az önállóan támogatható tevé-
kenység úgy értelmezendő, hogy a 
pályázathoz elegendő a fent felso-
rolt tevékenységek közül egynek a 
megvalósítása; illetve a projekt nem 
kell, hogy tartalmazzon önállóan 
nem támogatható, kapcsolódó – a 
C.1.2 pontban felsorolt – tevékeny-
séget.

Önállóan nem támogatható, 
kapcsolódó tevékenységek

1.) Alapinfrastruktúra kiépítése, 
korszerűsítése, bővítése, a tulaj-
donában, bérleményében álló te-
rületen, ahol az alapinfrastruktú-
ra hiánya akadálya a vállalkozás 
betelepülésének, illetve tovább-
fejlődésének.
2.) Eszközök beszerzése.
3.) Kármentesítés.

A támogatás mértéke: 50%
A támogatás igényelhető összege:
Min: 10 millió Ft
Max: 100 millió Ft
Beadás kezdete: 2009. 04. 30-tól 

2009. 06. 30-ig

Amennyiben kérése, vagy kérdése 
van, kérem, jelezze azt a következő 
elérhetőségeken:

Becske Anita
Koperveisz Sándor

kistérségi koordinátorok
Dél-Nyírségi Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás
H-4320 Nagykálló, Bátori u. 8.

Tel./fax: 42/260 507
Mobil: 30/986-8033, 30/489-1904
E-mail: anita.becske@umpont.hu, 

sandr.koperveisz@umpont.hu
Web: www.eszakalfold.hu / www.

umpont.hu

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Tel.: (1) 237-4400       

Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@meh.hu

Közreműködő szervezet: 
ÉARFÜ ROP KSZ 

4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Pályázati lehetőség vállalkozásoknak

A 20 éveseket köszöntötték

Egyszülős Klub
Sokszor úgy érzi, hogy egyedül van?  Gondot 

okoz a gyermeknevelés? Problémáit nem 
tudja egyedül megoldani? Meg akarja 
osztani valakivel nehézségeit, tapaszta-
latot cserélne hasonló helyzetben levő 
szülőkkel?
Ha igen, akkor vegyen részt Ön is, a 
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermek-

jóléti Központ Nagykállói Intézmény-
egysége által szervezett Egyszülős 

Klub foglalkozásain, ahol gyer-
mekével együtt eltölthet 
egy programokkal teli 
hasznos délutánt!

A megbeszélés időpontja: 2009. június 4. (csütörtök) 17 óra
Helye: Művelődési Központ (Kossuth u. 8.)

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Központ Nagykállói 
Intézményegység kapcsolattartási 
ügyeletet indít. 

Az ügyelet létrehozását a „Gyermek-
jóléti alapellátások és a gyermek-
védelmi szakellátás fejlesztésének 
támogatása” elnevezésű nyertes pá-
lyázat keretén belül biztosítjuk.
Intézményünkben kapcsolatügye-
let működtetésének lehetősége már 
korábban is felmerült, mivel a gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársai 
munkájuk során több alkalommal is 
találkoznak kapcsolattartási problé-

mákkal, hiszen a szülők gyermekük 
láthatásáról a bírósági végzés ellené-
re sem tudnak minden esetben meg-
egyezni. Előfordul, hogy az a szülő, 
akinél a gyermeket elhelyezték, nem 
engedi, hogy a különélő fél magával 
vigye új otthonába, vagy akár egy 
sétára. A kapcsolatügyelet ezekre az 
esetekre is megoldást kínál. 
Amennyiben a szülők igénybe sze-
retnék venni szolgáltatásunkat, úgy a 
Gyermekjóléti Központban (Széche-
nyi u. 62. sz., tel.: 42/262-188) jelez-
hetik ezt. Kapcsolattartásra előzetes 
egyeztetés alapján és a megállapodás 
megkötése után van mód. Lehetőség 

van arra is, hogy a kapcsolattartásra 
az intézményt bíróság, vagy gyámhi-
vatal jelölje ki.
Intézményünkben kulturált körülmé-
nyek között jöhet létre a találkozó. Mi-
vel tudjuk, hogy a gyermekekkel való 
találkozás gyakran a hét végékre kor-
látozódik, ezért nyitvatartási időnket 
is ehhez igazítottuk. A kapcsolattartási 
ügyelet nyitvatartási ideje: szombat 
9.00–12.00-ig tart. Az ellátást térítés-
mentesen lehet igénybe venni.
Bízunk abban, hogy ezzel a szolgál-
tatással egyre több gyermeknek és 
szülőnek tudunk segítséget nyújtani.

Krausz Gabriella intézményvezető

Kapcsolattartási ügyelet Nagykállóban

Közhely, de igaz, hogy a tej élet, 
erő, egészség. Ennek ellenére a 
statisztika szerint egyre keveseb-
bet fogyasztunk belőle, aminek az 
okait feltárni hosszadalmas lenne. 

Nagykálló Város Önkormányzata a 
korábbi években már csatlakozott az 
iskolatejprogramhoz, aminek kereté-
ben az általános iskolások tejet/kaka-
ót kaptak, így örömmel fogadták az 
FVM újabb kezdeményezését.
– A fiatalok helyes, egészséges táp-
lálkozási szokásainak kialakítása, 
és nem utolsósorban a tejfogyasztás 
növelése érdekében döntött úgy az 
Önkormányzat, hogy csatlakozik 
az iskolatej programhoz – jelentet-
te ki Juhász Zoltán polgármester. 
– A képviselő-testület ezért előzete-
sen döntött arról, hogy a 2009. évre 
meghirdetett programhoz áprilistól 
Nagykálló Város Önkormányzata is 
csatlakozzon, ennek folytán az álta-
lános iskola tanulói tanítási napokon 
tízóraira tejet vagy kakaót kapnak. 
Természetesen a szülők, a gyermekek 
és a pedagógusok is örömmel fogad-

ták az Önkormányzat kezdeménye-
zését és áldozatvállalását.
– Megkerestük a szülőket és a gyer-
mekeket, akik igényüket írásban 
jelezték vissza. A beszállítói ajánla-
tokban – a gyártás sajátosságai miatt 
– vannak olyan napok, amikor csak 
tejet, és olyan napok, amikor csak 
kakaót rendelhetünk. 
Egy napon mindkét termékből nem 
lehet választani – tájékoztatott Birta 
Ferencné, a Nagykállói Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója. 
– Ennek megfelelően jelenleg kaka-
ót 772 tanuló, tejet 636 tanuló kér és 
kap mindennap a tízórai szünetben. 
A kezdeményezés sikerét igazolja, 
hogy a gyerekek nagy örömmel fo-
gyasztják az egészséges folyadékot, 
amiről a tantermekben összegyűjtött 
üres dobozok árulkodnak. 
Ennek a gyakorlatnak az értékét nö-
veli, hogy iskolánkban jelentős a hát-
rányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók száma, esetükben 
különösen hasznosnak ítéljük a prog-
ramhoz történt csatlakozást.

Egészségükre!

A tej élet, erő, egészség

Változás 
a tüdőszűrő-vizsgálat 

elvégzésében

Ezúton értesítjük Nagykálló város la-
kosságát, hogy a regionális tiszti főor-
vos ismét kötelező tüdőszűrést rendelt 
el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
a 30 éven felüliek számára. 
A Tüdőgondozó a lakosság leg-
teljesebb átvizsgálására törekszik 
informatikai rendszerünkre (adat-
bázisunkra) támaszkodva. 2009. 
szeptember 15. után ezért értesítést 
küldünk azoknak, akiknek nyilván-
tartásunk szerint nem volt egy éven 
belül tüdőszűrő-vizsgálata. A 30 éven 
felüliek, beutaló nélkül évente egy 
tüdőszűrésre az általuk megválasztott 
időpontban is jelentkezhetnek.

Tisztelettel: dr. Huszár Irma

 Nyers János is idén ünnepli 20. születésnapját
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Az „Év Kórháza 2008” kitüntető 
címet a Sántha Kálmán Mentális 
Egészségközpont és Szakkórház 
vehette át a területi kórházak 
kategóriában. Az Év Kórháza 
elismerés 3 millió forinttal jár.

– A Bíráló Bizottság (Egészségügyi 
Minisztérium képviselője, a Magyar 
Kórházszövetség és az Egészség-
ügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete) 
a betegbarát és szolgáltatásorientált 
szakmai munka elismerése mellett 
olyan szemmel tekintette át a pályázó 
kórházak működését, ahol az egész-
ségügyi szakemberekre rábíznák a 
legközvetlenebb hozzátartozójukat 
is. A Sántha Kálmán Mentális Egész-
ségközpont és Szakkórház számára 
a pályázat egy olyan megmérettetés 
volt, aminek eredménye megerősíti 
az intézmény vezetését abban, hogy 
jó úton halad a szolgáltatás és beteg-

központú gyógyításban, amelyben 
kiemelt szerepet kap a prevenció, il-
letve a betegek társadalomba történő 
reintegrálásának elősegítése, a reha-
bilitáció – hangsúlyozta dr. Móré E. 
Csaba, az intézmény főigazgatója.
Az ország legnagyobb pszichiátriai 
intézménye a Sántha Kálmán Mentá-
lis Egészségközpont és Szakkórház, 
jelenleg 530 ágyon látja el a gyógyító-
megelőző tevékenységét. A gyógyke-
zelés általános pszichiátriai, szomato 
és sürgősségi, krízisintervenciós és 
pszichoterápiás, szenvedélybetegek 
aktív és rehabilitációs, időskori kór-
képek rehabilitációs és krónikus, il-
letve schizoid betegek rehabilitációs 
osztályán történik. A járóbeteg-szak-
ellátás működtetésével pedig a pszi-
chiátriai szakellátásban az elsődleges 
és másodlagos prevenciót, illetve 
utógondozást a megye közel félmillió 
lakosa számára teremtette meg. Az in-

tézmény emellett az ország több pont-
járól is rendszeresen fogad gyógyulni 
vágyókat. A Mentális Egészségköz-
pont elnevezés is jelezi, hogy nem-
csak a súlyos kórképek kialakulása 
után van feladata a kórháznak, hanem 
abban is, hogy a legmagasabb színvo-
nalon nyújtson segítséget a mentális 
egészség megőrzésében. 
A szakkórház arra törekszik, hogy a 
mentális egészség mindenki számá-
ra értékké váljon. A Nyugalom Háza 
azokat a klienseket fogadja, akik ké-
szek elfogadni az alternatív gyógy-
módokat is. Feladata, hogy bemu-
tassa a kliensek számára a mozgás, 
táplálkozás, a kultúra, valamint azon 
relaxációs módszerek széles skáláját, 
amelyek az életmód újrastrukturálá-
sát segítheti elő.
A korszerű rehabilitációs szemlélet a 
Szakkórház Addiktológiai Osztályán 
is meghatározza a gyógyítómunkát, 

amely szerint a gyógyult alkohol- 
vagy gyógyszerfüggő betegeket 
igyekszenek a szakemberek vissza-
adni a családnak, a munkahelyeknek, 
segítve a társadalmi szerepek megta-
lálását. 
A közeljövő tervei között szerepel 
a hippoterápia, a ló asszisztált terá-
pia bevezetése, amely személyiség- 
és magatartás-zavarokkal küzdő, 
schizofrenia, szorongásos zavarok, 
affektív zavarok, illetve szenve-
délybetegségek kezelésében is ered-
ményes kiegészítő eljárás lehet. 
Ugyanez érvényes a zeneterápiára, a 
színházterápiára, melynek feltételeit 
a Szakkórház megteremtette. A ter-
vek között szerepel demens betegek 
(az értelem a tudati szint zavara nél-
küli hanyatlása) ápolási osztályának 
kialakítása is.

Vitkai Éva 
kommunikációs referens

Magyarországon 2009 áprilisától 2010 
áprilisáig terjedő időszakban egy orszá-
gos olvasóvá nevelő program indult, 
amely 13 mesehónapot foglal magába. 
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, 
kedvet ébreszteni bennetek a „Mese 
útja” elnevezésű programhoz.
A Nagykállói Hírmondó újságban fi-
gyeljétek a havonta megjelenő könyv-
tári játékos feladatokat, rejtvényeket, 
melyekkel értékes tárgyakat nyerhet-
tek! A játék júniusban indul!
A rejtvény megfejtését az adott hónap 
utolsó napjáig a Gyermekkönyvtár 
(Nagykálló, Kossuth u. 8. első emelet) 
ajtaja előtt elhelyezett dobozba dobjá-
tok be!

A megfejtéshez szükséges meseköny-
veket a gyermekkönyvtárban megtalál-
játok, ahol a beíratkozás ingyenes.
Jó szórakozást kívánunk minden ol-
vasni szerető, vagy az olvasással most 
ismerkedő kisdiáknak! A mesék szóra-
koztatnak, nevelnek, az életről taníta-
nak, érzelmi kapaszkodót nyújtanak. A 
mesének küldetése van, hiszen belülről 
mozgásba hozza, megérinti, betölti és 
felvidítja a lelket, miközben jótékonyan 
hat a szókincs fejlődésére. A mesékből 
elsajátíthatod, hogy a „jó”, mindig érték 
marad. A csoda ott rejlik minden egyes 
mesében, a mese által pedig benned!

Keszthelyi Ferencné 
gyermekkönyvtáros

Az Örökség Népművészeti Egye-
sület által szervezett „Pulyabál” 
elnevezésű megyei néptáncbemu-
tatón vett részt a Nagy Katalin 
és Marinka Tibor által vezetett 
Kállai Gyermek Néptánccsoport 
május 9-én, Nyíregyházán. 

A rangos megmérettetésen két kor-
csoportban, összesen 23 produkciót 
hasonlított össze a szakmai zsűri. 
Az eredményességet arany, ezüst és 
bronzminősítéssel, valamint szakmai 
különdíjak kiosztásával jutalmazták. 
A „mi kis táncosaink” megkapták az 
arany minősítést, a színpadi megjele-
nésért és stílusos táncért pedig külön-
díjban részesültek.
Hat tánccsoport kaphatta meg ezt a 

minősítést, és ezzel együtt a lehető-
séget, hogy a regionális döntőn is be-
mutatkozhasson, ahol három megye 
legjobb néptánccsoportjai vesznek 
részt. 

A Kállai Gyermek Néptánccsoport 
tehát nemcsak Nagykállót, hanem 
megyénket is képviseli a Hajdúná-
náson megrendezésre kerülő régiós 
versenyen.

A naptárban nem jelölik piros be-
tűs ünnepként, pedig megérdemel-
né. A világ azonban mára eljutott 
arra a pontra, hogy a Föld napját 
nemcsak ünnepelni kell, hanem 
tenni, sokat kell tenni azért, hogy 
megóvjuk. Egész évben, de ezen 
a napon különösen oda kellene 
figyelni arra, hogyan is bánunk 
környezetünkkel, saját és utóda-
ink örökségével.

A zöld ünnepnapon, a FÖLD NAP-
JÁN és azt megelőzően fákat, bok-
rokat, virágokat ültettek, szemetet 
gyűjtöttek Nagykállóban is.
A Föld napja és az ilyenkor szerve-
zett programok megpróbálnak kicsit 
rámutatni, milyen lenne a helyes és 

követendő életmód, és hogy egyéni-
leg mit tudunk, tudnánk tenni környe-
zetünk védelméért. A legfontosabb, 
hogy ne csak beszéljünk ezekről a 
dolgokról, hanem tetteinkkel, életvi-
telünkkel mutassunk példát! 
A Föld napja alkalmat ad arra, hogy 
mindenki mérlegelje: kíméletesen 
bánik-e környezetével, s mit tesz 
azért, hogy a természet és benne az 
ember egészségesebben éljen.
Hazánkban 1990 óta egyre többen 
csatlakoznak a jeles nap ünnepéhez. 
Fát ültetnek, rajzpályázatot, környe-
zeti vetélkedőt, patak- és falutaka-
rítást szerveznek. Ez a Föld napja 
mozgalom legnagyobb sikere: hogy 
helyi igény szerint, a lakók kezde-
ményezésére szerveződnek a prog-

ramok. Nagykállóban a Föld napját 
megelőző hét végén (április 18-án) 
kezdődött a Kállay Rudolf-szakisko-
la tanárainak és diákjainak, a SZATE 
és a Nagykállói Nőszövetség tagjai-
nak környezetvédelmi akciója, akik 
a Kossuth utcán és a Harangodi-tó 
környékén gyűjtöttek többmázsányi 
szemetet.
Április 22-én a főtéren gyülekeztek 
az iskolások és a hadra fogható ci-
vil szervezetek, innen indultak zsá-
kokkal, gereblyékkel felszerelve a 
környező utcák megtisztítására. A 
Közútkezelő Kht. munkatársai az 
általános iskolásokkal együtt szed-
ték a szemetet a Korányi Frigyes, a 
Kossuth és a Debreceni úton. A sze-
métszedési akcióhoz csatlakoztak a 
Városvédő Egyesület, az Őszi Nap-
fény Nyugdíjas Egyesület és a Nagy-
családosok Egyesületének tagjai is. 
A Nagykállói Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium tanulói és 
tanárai délután az iskola környékét 
takarították. Mindannyiuk munkájá-
nak eredményeként többkonténernyi 
szeméttől sikerült mentesíteni a föl-
det. 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói dr. 
Török László jegyző irányításával 
kerékpárra ültek, és a városi főker-
tész, Takácsné Kancsár Katalin segít-
ségével 40 fát ültettek a Nagykálló, 
Birke-tanyára vezető kerékpárút 
mentén, az általános iskola udvarára 
és a sportpályára.

A Föld napja alkalmat ad arra, 
hogy mindenki mérlegelje: kíméle-
tesen bánik-e környezetével, s mit 
tesz azért, hogy a természet és 
benne az ember egészségesebben 
éljen. 

Az iskolában elméletben min-
dent megtudunk a Földről, 
amit egy jó diáknak tudni kell.  
De ez mind nem elég! Sajnos, sokan 
megfeledkeznek arról, hogy a mi kis 
bolygónk minden egyes apró részlete 
maga az élet. 
Az eldobált szemét, a mérgező gá-
zok, az állatok és növények pusz-
títása együtt jár a mi környezetünk 
pusztításával. Így gondolják ezt 
Nagykállóban, az Egyesített Óvoda 
és Bölcsőde nevelői, akik szerint már 
óvodáskorban el kell kezdeni a kör-
nyezettudatos nevelést, a Föld napján 
pedig a kicsiknek is ki kell venniük 
részüket környezetük szebbé tételé-
ből, hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy 
az utódainktól kölcsön kapott Föld-
del jól bánjunk.
– Évek óta hagyomány, hogy a Föld 
napján virágokat, fákat ültessenek a 
Nagykállói Egyesített Óvoda és Böl-
csőde mind a 11 csoportjának neve-
lői és óvodásai – mondja a Miki Egér 
csoport óvó nénije, Széplakiné Sző-
ke Éva. – Célunk, hogy a gyermekek 
már ebben a korban megszeressék, 
óvják, védjék a természetet, s ezzel 
kapcsolatosan kialakított szabályokat 

betartsák és betartassák másokkal is. 
Nagyon fontos ez az év többi napján 
is, ezért az óvoda egész éves prog-
ramját áthatja a környezeti nevelés. 
Fontosnak tartjuk, hogy természet-
közelben, tevékenység közben, va-
lós tapasztalatokat szerezve tanítsuk, 
neveljük a gyermekeket. Figyelmet 
fordítunk arra is, hogy a szülőkkel 
közösen végezzük ezt a tevékeny-
séget. A gyerekekkel megbeszéltük, 
hogy ha mi is öregek leszünk, akkor 
is legyen szép ez a Föld és egészsé-
ges, ezért szeretjük a sok növényt, 
védjük az állatokat, sokat kirándu-
lunk, természetvédelmi vetélkedőket 
tartunk, rajzpályázatot készítünk, fu-
tóversenyt szervezünk.

A nagykállói lett az Év Kórháza

A FÖLD NAPJÁN
Környezetvédelem – önvédelem Éljen a Föld! – tartják az óvodások is

Az „aranyos” táncosok A mese útján

Aprók tánca
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Menón újabb panaszaiból
I.
Újra erősebb izzót árnyékol le az égi
    búra, mely ontja a fényt, s langy melegét ide rám,
mint jupiterlámpák. Cipelem szemeim kameráját
   végig az utcasoron, sok kusza udvar előtt.
Útrakelésem előtt még olvastam, csupa fénylő
   szó vetített le elém tárgyakat, embereket.
Más a világítás most, képzuhatag retinámon – 
   ismerem is, meg nem, tárgyai névtelenek
még, csupa örvénylő, fény-állagú, színes alakzat;
   majd keresek szavakat, most csak a kép itat át.
Egy nő élő test-emléke elől menekülve
   tárgyak az ágyasaim. Tárgyak az emberek is.
Megszeppent gyermekként bújok a tárgy kebeléhez,
   töltse ki öbleivel létem üres keretét.
A szerző a Rubophen Versíró Verseny első helyezettje a 
szakmai zsűri döntése alapján.

Piros betűs ünnep volt 2009. 
április 18. nálunk, legalább 
is azoknak, akik szeretik a 
verseket, olvassák és szívesen 
hallgatják, no meg akik büsz-
kék kállai mivoltukra – mert 
innen indul ám a nemzettu-
dat, a hazaszeretet is, ebből a 
kis lokális büszkeségből. 

Ugyanis, ezen a szombati napon 
rendezték Nagykállóban a IX. 
Országos Ratkó József Irodalmi 
Napok Vers – és Prózamondó 
Verseny országos döntőjét. Jól 
esett látni a telt házat, öröm volt 
újra együtt lenni versbarátaink-
kal, ismerkedni a határon túlról 
jött vendégekkel, végre „hazai”, 
azaz kállai versmondókkal is 
találkozni, sikereiket együtt 
megélni.  Az idei versenyre is 
egy igen erős, kiegyensúlyozott 
mezőny jött össze, és a döntő 
színvonala is méltó volt a ko-
rábbiakhoz, ami a szervezők és 
a zsűri hozzáértő munkálkodá-
sának is eredménye. A rendez-

vény sikeréhez hozzájárult az 
is, hogy a város, a város veze-
tése, intézményei szívügyüknek 
tekintették, mert felismerték a 
benne rejlő lehetőséget az iga-
zi értékek közvetítésére. Azaz, 
mégsem mindegyik, mégse 
mindenki.
Lehet Ratkót nem szeretni, akár 
részegesnek mondani, verseit 
nem olvasni, tüntetőleg távol 
maradni, csupán egyet nem sza-
bad, az Országos Ratkó József 
Irodalmi Napok Vers és Pró-
zamondó Verseny nagykállai 
döntőjének napján a nagykállai 
Ratkó József Városi Könyvtárat 
bezárva tartani. Hogy miért? Ne 
kelljen ezt indokolnom, mert ha 
kell, akkor nagyobb a baj.
Ennyi irodalombarát, versszere-
tő ember együtt, Nagykállóban! 
És mind a város egyik leghíre-
sebb emberének, a mai magyar 
irodalom egyik legismertebb 
költőjének, a nagykállai könyv-
tár névadójának a tiszteletére. 
Micsoda ragyogó lehetőség, egy 

könyvtár, egy könyvtáros számá-
ra! Most aztán megmutathatom, 
hogy milyen vérbeli könyvtáros 
vagyok, hogyan őrzöm-ápolom 
a Ratkó-i  szellemiséget, milyen 
város az én Nagykállóm. Buda 
Ferenc, Serfőző Simon ellen-
őrizhetné, ott van-e a polcon a 
legújabb kötete, elbeszélgethe-
tek a versmondókkal, szót vált-
hatok kísérőikkel.
Az alkalom maga magát kínál-
ta. Az ország minden részéről 
érkeztek szavalók, akik szeret-
tek volna a könyvtár valamely 
csendes zugában megpihenni, 
a napi sajtót elolvasni, egy-egy 
verses kötetet kézbe venni, a 
Ratkó anyagba belekukkantani. 
Mindezt nem tehették, mert a 
könyvtár zárva volt. Hihetetlen. 
Nem volt senki, aki beenged-
te volna őket. Pedig az elmúlt 
évek során a könyvtár a maga 
sajátos légkörével a verseny 
nélkülözhetetlen helyszíne volt, 
lélekemelő kis műhely. 
Nagy kár, hogy ezzel a „gesz-

tussal”, sikerült a rendezvényen 
dolgozók több hónapos, fáradt-
ságos munkájának csillagos 
ötös eredményéhez egy fekete 
pontot hozzátenni. Hogy hol ír-
ják ezt a fekete pontot?  Lehet, 
hogy sehol, vagy mégis? Nem 
tudom. Az egész város nevében 
kérek elnézést a vendégektől, 
Ratkó József Te pedig ne hara-
gudj ránk!
Szabad Ratkót nem szeretni, 
szabad részegesnek nevezni, 
verseit nem olvasni, tüntetőleg 
távol maradni, semmi baj, ez 
a személyes szabadság része, 
a személyes értéktudat követ-
kezménye, személyes erkölcsi 
magatartás. Csak egyet nem 
szabad: annak a könyvtárnak, 
melyben Ratkó József költő 
25 éven át dolgozott, amelyik 
Ratkó József nevét viseli, az 
Országos Ratkó József Irodal-
mi Napok Vers- és Prózamondó 
Verseny nagykállai döntőjének 
napján zárva lenni.  

Orosz János

Lehet Ratkót nem szeretni, de egyet nem lehet…

A XV. Jubileumi Országos Tan-
irodai Kiállításon megyénket a 
nagykállói School of Business 
Üzleti és Művészeti Szakképző 
Iskola 4 fős diákcsoportja képvi-
selte, akik a részt vevő 29 csapat 
közül az I. helyezést érték el, ezzel 
elnyerve a Vásári Nagydíjjal járó 
vándorserleget.

A tanirodai oktatás e fontos eseményét 
április 22–24. között Győrben rendez-
ték meg. A nagyszabású rendezvényen 
az ország számos pontjáról, valamint 
külföldről is érkező középiskolák di-
ákjai által alapított gyakorlócégek 
versenyeztek egymással. 

A tanirodai oktatási módszer már öt éve 
működik az iskolában, melynek lénye-
ge, hogy a tanulók egy gyakorlócéget 
alapítanak, mely egy olyan szimulált 
vállalkozás, amit igazi pénzmozgás 
nélkül, de a valós üzleti életnek meg-
felelő elvárások alapján működtetnek. 
A heti 3–5 órás cégszimuláció során 
a tanulók különböző munkakörökben 
sajátíthatják el az adott osztályhoz tar-
tozó munkaköri feladatokat. A mód-
szer célja, hogy a szakmai ismereteket 
életszerű gyakorlat alapján tanulják 
meg, az egyéni képességek, készségek 
fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. 
A diákok a tanirodai foglalkozások 
során a munkahelyi követelmények 

teljesítéséhez szükséges gyakorlatot 
is megszerezhetik, ezáltal nagyobb 
eséllyel jelenhetnek meg álláskeresés-
kor a munkaerőpiacon.

Ebben a sajátos oktatási módszerben 
a gazdasági jellegű szakképzésben 
tanuló diákok részesülnek, de a vál-
tozó igényeknek megfelelően az is-

kola képzési kínálata folyamatosan 
változik, bővül. A következő tanév 
újdonsága pl. a sportedző és a fitness-
wellness asszisztens, de a művészeti 
képzés vagy a nyelvtanulás iránt ér-
deklődök számára is kínál különböző 
továbbtanulási lehetőségeket.
A kétnapos kiállításon a gyakorlócég 
bemutatta Nagykállót, a városról tá-
jékoztató anyagokat adott a kiállítás 
résztvevőinek. Köszönetünket fe-
jezzük ki Borsiné Sveda Anitának, 
a Nagykállói Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójá-
nak, aki a városunkról szóló kiadvá-
nyokat rendelkezésünkre bocsátotta.

Kelemenné Orosz Melinda

Tizenegyedik alkalommal hirdették meg a Jedlik Ányos 
Országos Fizikaversenyt. Második alkalommal a 4. 
osztályos gyerekek is nevezhettek a versenyre Öveges 
korcsoportban. Mivel a 4–5–6. osztályosok még nem ta-
nulnak fizikát, ezért nekik matematikaversenyként volt 
meghirdetve, melyre 50 feladat megoldásával és bekül-
désével lehetett nevezni. 
Iskolánkból Czuczku Dániel és Pataki Donát küldte be 
a feladatokat. A regionális verseny március 17-én került 
megrendezésre Nyíregyházán. Nagy örömünkre mind-
két gyerek 3. helyezést ért el, és bekerült az országos 
döntőbe. Az országos döntőt április 17–19-én tartották 
szintén Nyíregyházán, a Széchenyi István Közgazda-
sági Szakközépiskolában. Az ország minden pontjáról 
érkeztek gyerekek, közülük a legjobb 30 jutott a döntő-
be. A kidolgozásos és logikai feladatokon kívül mérési 
gyakorlatokat kellett végezniük.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen felemelő érzés volt, 
hogy a matematikakönyvek írói, neves egyetemi és fő-
iskolai tanárok köszöntötték a versenyzőket és adták át 
a díjakat. Az örömöm határtalan volt, amikor szólították 
tanítványaimat. Pataki Donát III., Czuczku Dániel pedig 
V. helyezést ért el. 
Ez az a pillanat, amikor az ember elfelejti, hogy a siker 
mögött mennyi munka van. Nagyon büszke vagyok a 
gyerekekre, hiszen ők is mindent megtettek a siker érde-
kében, hogy öregbítsék iskolánk és Nagykálló hírnevét.
Hálásan köszönöm a szülőknek és az iskolavezetésnek, 
hogy mindenben támogattak bennünket.

Jánosi Lászlóné tanítónő

A győztes Láng-Ész Kft. diákcég tagjai: Farkas Melinda, Kemény Katalin, Mó-
dis Edit, Szabó Renáta, felkészítő tanáruk: Kelemenné Orosz Melinda és Sza-
kács Árpádné

Győrből Nagykállóba került az Országos Vásári Nagydíj

Kis matematikusok 
országos sikere

„Szól a vers és szól a kő is,
Szótalanul szólanak.
Érvényesen szól az Isten,
Csak az ember hallgatag.”
 Ratkó József

A költő húsz éve halott, s az azóta eltelt 
időben kilencedik alkalommal ad a városa 
tanúbizonyságot arról, hogy nem felejti, s 
miközben féltve őrzi örökségét, ugyanakkor 
közkinccsé is teszi. Beszélhetünk gazdasági 
válságról, szűkösen szabott költségvetés-
ről, kesereghetünk a verset olvasók-mondók 
csökkenő száma miatt, de amikor a költé-
szet napja tájékán, azon a hónapok óta várt 
szombat délelőttön kezdetét veszi a vers- és 

prózamondó verseny, a várakozás feszültsége 
a tetőfokra hág, tekintetek villannak ismerő-
sen-biztatóan össze, szemek homályosulnak 
el, az utolsó torokköszörülések hallatszanak, 
abban a pillanatban a versenyzők, a hozzá-
tartozók, a zsűritagok, a családtagok, a kö-
zönség és a szervezők egyetlen akarattá ol-
vadnak össze, mindnyájan a várható élmény 
hatása alá kerülnek, akkor elhalványulnak, 
elfelejtődnek a szervezés gondjai, s talán a 
sajátunké is. Ezt a pillanatot szeretem a leg-
jobban. A verset-prózát minél tökéletesebben 
átadni, magunkat, legmélyebb érzelmeinket 
kitárni, megmutatni, egymásért is szurkolni 
tudni 15 és 87 évesen egyaránt, ezért érkez-
ni a Vajdaságból, Kaposvárról, Budapestről, 

Békéscsabáról, Kunszentmiklósról vagy 
éppen Csarodáról, először vagy visszatérő-
ként, s a díjakat szerényen tudomásul véve 
átvenni, ez a mentalitás minden alkalommal 
lenyűgöz. Jó a másnapi önfeledt, feszültséget 
oldó barangolás a megye tájain, a büszkeség 
érzése a „sötét Szabolcsra” rácsodálkozó, el-
ismerő megjegyzések begyűjtésekor. Három 
nap alatt összetartozó, egymást évek múlva 
is számon tartó, a további pályához olykor 
indíttatást adó élményeket szerző közösség 
születik. Egyetlen ember képes inspirálni 
mindezt immár 16 éve. Egy költő. Egy jó 
költő.

Szabóné Cseh Ágnes

Jánosi Lászlóné tanítványaival, Pataki Donáttal és 
Czuczku Dániellel

Ifjúsági kategória:
I. -
II. Káposznyák Viktória (Nagykálló)
Matisa Petra Leona (Vajdaság, Szabadka)     
III. Penyige Áron (Budapest)

Felnőtt kategória:
I.  Herbály Jánosné (Bugac)
II. Balogh Ferenc (Inárcs)
III. Birtók Lili (Nyíregyháza)
      Tóth Péter (Kunszentmiklós)

A Ratkó család különdíja:
Orosz Sándor (Békéscsaba)

A Nagykállói Középiskola Korányi Frigyes 
Gimnázium különdíja:

Bába Ildikó (Nagykálló) 
Közönségdíj:

Káposznyák Viktória (Nagykálló)
Minden résztvevő megkapta:

A Magyar Versmondók Egyesületének könyvaján-
dékait.
Részvételt a XXV. Téka Népművészeti Táborban.

A IX. Országos Ratkó József Vers- 
és Prózamondó Verseny döntőjén 

az alábbi eredmény született:

Csikos Sándor szín-
művész

Dinnyés József is fel-
lépett

Herbály Jánosné Káposznyák Viktória

Szól a vers
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2009. április 28-án a Kállay Rudolf 
Szakiskola 45 diákja és mi, kísérő 
tanárok feledhetetlen napot töltöt-
tünk Budapesten. Demendi László 
országgyűlési képviselőtől meghí-
vást kaptunk a Parlamentbe, ahol 
a koronázási ékszerek megtekin-
tése után láthattuk a televízióból 
már jól ismert üléstermet is. 

Ezt követően a budai várnegyedbe 
látogattunk, ahol a Budavári Palota, 
a Halászbástya és a Mátyás templom 
épületének szépsége minden új láto-
gatót lenyűgözött. A fővárosból kife-
lé tartva megálltunk a Hősök terénél, 
és rövid sétát téve a Városligetben 
megnéztük a Vajdahunyad várát és a 
Mezőgazdasági Múzeum épületét. 

Ezúton is köszönetet mondunk meg-
hívónknak, és a kirándulás útikölt-
ségét fi zető Demján Sándor Ala-
pítványnak, aminek köszönhetően 
tanulóink megismerhették a főváros 
nevezetességeit és életre szóló élmé-
nyekkel gazdagodhattak.

Czérnáné Vass Mónika
tanár, KRSZ

Új élményekkel gazdagon

Az országház előtt

Barangolás a 
Bükkben

Egy baráti társaság a nagykállói Sza-
badidősport és Természetbarát Egye-
sület (SZATE) támogatásával 2009. 
június 6-ra (szombat) kirándulást és 
nyílt túrát szervez a Bükk-hegység-
be a természetkedvelők, az egyesület 
tagjai és családtagjaik részére.
Indulás: 6-án reggel 6.30 órakor a 
nagykállói főtérről. Érkezés: 6-án este, 
kb. 20 órakor a nagykállói főtérre.
Utazás: autóbusszal  
Túraútvonal: Lejárat a Szamentu-bg. 
felé–Örvény-kő–Látó-kövek–Szent-
lélek–Pálos kolostorrom–Látó-kő–P és 
P+ jelzés találkozása–Odvas-kő–Odvas-
kői barlang–Mályinka 
Túratáv: 13 km.  
Szintemelkedés: 350 m.
A gyalogtúrát vezeti: Kondor Bertalan 
(SZATE, Nagykálló) az MTSZ ezüstjel-
vényes túravezetője.
Felszerelés: hátizsák, csúszásmentes láb-
beli (túrabakancs, edzőcipő), valamint 
időjárásnak megfelelő öltözet. A hátizsák-
ban feltétlenül legyen száraz zokni.
Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz magá-
nak!). 
Részvételi díj: 2200 Ft/fő. 
Jelentkezés és a befi zetés határideje: 
2009. május 31.
Felvilágosítást a túráról Kondor Berta-
lannál a 06-20/39-85-950 telefonszámon 
lehet kérni.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz 
részt!
A szervezők a túraprogram változtatásá-
nak jogát fenntartják.

Épülhet a nagykállói Ipari Park
(Folytatás az 1. oldalról)

– Nagyon fontos esemény az alap-
kőletétel a térségben élők számára 
– mondta Nagykálló város polgár-
mestere. – Bízunk benne, hogy azo-
kat a munkahelyeket, melyeket az 
elmúlt időszakban elvesztettek az itt 
élők, az ipari parkban sikerül majd 
pótolni. Ennek eléréséhez kérem a 
képviselő-testület, az önkormányzat 
munkatársainak, a környező telepü-
lések polgármestereinek, a kistérség 
vállalkozóinak segítségét.
A nagykállói Ipari Park területén 
összességében egymilliárd forint 
összegű beruházás valósul meg, 
melyből 500 millió forintot az Eu-
rópai Unió Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség pályázatán 
nyerték, a másik felét pedig saját 

forrásból, illetve banki hitelből fi -
nanszírozza a tulajdonos, a Három 
Cserje Kft. 
– A park mintegy 30 hektáros terü-
letén jelenleg még a régészeti fel-
tárás folyik, illetve az útalap és a 
közműhálózat lefektetése. Jövő év 
első negyedében elkészül a teljes 
infrastruktúra, illetve a porta és a 
fogadóiroda épülete – tájékoztatta a 
meghívottakat Herceghalmi János, 
az Ipari Park igazgatója. 
– Terveink között szerepel egy inku-
bátorház megépítése, amely kezdő 
vállalkozásoknak teremt lehetősé-
get, költségkímélő módon. 2012-re 
remélhetőleg a park 60 százalékára 
betelepülnek majd a vállalkozások, 
s megkezdődik a termelőtevékeny-
ség. Herceghalmi János a Hírmondó egy példányát is a hengerbe helyezte

Nagykállói „Megasztár” kerestetik!
Tisztelt nagykállóiak! 

2009. augusztus 22-én, a Cukertanyai Napon 
versenyt szervezek vers- és mesemondás, ének, zene, tánc 

kategóriában, egyénileg és csoportosan, 
az 5–25 éves korosztálynak. 

Jelentkezni lehet: június 15-ig 
Nagykálló, Hunyadi u. 2. sz. alatti irodámban. 

Oroszné dr. Nagy Matild 
önkormányzati képviselő

Május első vasárnapján az ÉDES-
ANYÁKAT és a NAGYMAMÁ-
KAT ünnepeljük. Az édesanyánk 
az, akivel már születésünk előtt 
kapcsolatba kerülünk, és ez a lát-
hatatlan kötelék egész életünkön 
át megmarad. Ő az egyetlen, aki 
feltétel nélkül mindig szeret, és 
aki számára gyermekei mindig a 
legfontosabbak. Ő az, akihez örö-
münkkel, bánatunkkal egyaránt 
fordulhatunk, akinek jelenléte, 
gondoskodása életünk legfonto-
sabb és legszebb része. Ő az, aki 

meghallgat, aggódik miattunk, 
őszintén örül sikereinknek, aki 
megbocsát, és akihez mindig visz-
szatérhetünk.
Ezt a soha el nem múló szerete-
tet köszönték meg bensőséges, 
családias hangulatú ünnepségen 
a Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde apróságai virággal, saját 
készítésű ajándékokkal, versekkel, 
dalokkal és szívből jövő jó kíván-
ságokkal.

Széplakiné Szőke Éva 
óvodapedagógus (Miki Egér csoport)

„Hogyha virág lennék, ölelnélek jó illattal”

Anyák napján

Hirdetésfe lvéte l :
e-mail: 

nagykalloihirmondo@gmail.com;
telefon: 

42/263-414, 70/2431-324

nagykallo.hu
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A Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egészségfejlesztő Mentálhigiénés 
munkaközössége szalonnasütéssel egybekötött gyalogtúrát szervezett az Ibolya-
ligetbe, ahol a Szivárvány Óvoda dolgozói és a szülők Torma László szakoktató 
irányításával megismerkedtek a nordic-walking technikával

Nyuszifutás

A leggyorsabbak voltak

Pályaavató 
a strandon

2009. május 30–31-én 
(szombat, vasárnap) 

„STRAND 
TORNA-2009”

néven sportnapot rendez a 
Városi Strandfürdő 

területén
a Szabadidősport 

és Természetbarát Egyesület 
(SZATE), A Nagykállói 

Röplabda Egyesület 
és Nagykálló Város 

Önkormányzata  

A pályaavató alkalmából 
Strandfoci- és 

strandröplabdatornát 
rendezünk.

Várjuk csapatok, baráti társaságok 
nevezését!
Kísérő rendezvényként úszásban és 
lábteniszben is kipróbálhatják magu-
kat a jelentkezők.
Várunk minden érdeklődőt!
Az egész napos rendezvény ingye-
nes!
Részletes program május 25-től a 
plakátokon és a honlapokon (www.
szate.van.hu, www.nagykallo.hu) is.
További információ: Torma Lászlótól 
06-20/773-4312
Szép időt és jó szórakozást minden-
kinek!

Szabó István horgásztársunk, a Vadkert 
tápcsatornán, április 21-én fogta a ké-
pen látható 12 kg-os pontyot. A halat, 
közel 45 perces fárasztás után sikerült 
Valent József segítségével a merítőbe 

terelni. Igazi sporthorgászokhoz méltó-
an ezután visszaengedték éltető elemé-
be. Gratulálunk a szép fogáshoz! Le-
gyen hozzá szerencséje másoknak is! 

Sporthorgász Egyesület

Horgászverseny
A Sporthorgász Egyesület hor-
gászversenyt rendez 2009. jú-
nius 28-án (vasárnap) 8 órától, 
a Vadkert tápcsatornán, melyre 
minden horgászt és érdeklődőt 
szívesen várnak! 
Nevezni előzetesen, a Zrínyi 
M. utcai horgászboltban (Posta 
utca) lehet!

Ezt jól kifogták…

Szabó István és Valent József a 12 kg-os ponttyal

Izgalmas versenyeken 
szurkolhattak azok az érdeklő-
dők, akik kilátogattak május 
elsején a nagykállói sportpályá-
ra. 

Itt került sor a Budapesti Duatlon Eu-
rópa-bajnokság Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Válogatójára. 
A sportág szabályai és hagyományai 
miatt amatőrök ugyanúgy indulhattak 

a selejtezőn, mint a profi  sportolók. 
Az I. Nagykállói Amatőr Duatlon ver-
senyre mintegy 40 nevezés érkezett.
A verseny 5 korcsoportban került le-
bonyolításra, ahol a legfi atalabbaktól 

az idősebb korosztályig mindenki ki-
próbálhatta magát, aki kedvet érzett a 
futáshoz és a kerékpározáshoz. A leg-
kisebbeknél 1,5 km futás – 4 km ke-
rékpározás jelentette a versenytávot, 
ez a felnőttek esetében 3 km futásra 
– 10 km kerékpározásra módosult.
Az egyéni versenyszámokon túl vál-
tóversenyre is sor került, ahol csalá-
dok kaptak lehetőséget arra, hogy 3 
fős csapatokban teljesítsék az előírt 
távokat.
Azok a 18 év feletti versenyzők, akik 
egyéniben 1–3. helyezést értek el, a 
díjazás mellett megkapták annak a 
lehetőségét is, hogy elinduljanak a 
2009. május 23–24-én megrendezés-
re kerülő budapesti Duatlon Európa-
bajnokság Age-Group, azaz amatőr 
futamán. A szervezők megköszönik 
mindazoknak a segítségét, akik hoz-
zájárultak a verseny sikeres lebonyo-
lításához. 

Borsy Szilvia

Az Európa-bajnokság előtt

I. korcsoport
Fiúk
I. Adorján Márk (Szamosangyalos)
II. Zelei Máté (Debrecen)
III. Patkós Máté Levente (Nagy-
kálló)
Lányok
I. Szabó Kitti (Csenger)
II. Juhász Leila (Csenger)
III. Lakatos Andrea (Csenger)

II. korcsoport
Fiúk
I. Juhász Balázs (Csenger)
II. Székely Gergő (Csenger)
III. Páskuly Gergő (Csenger)
Lányok:
I. Gaál Izabella (Csenger)
II. Pesti Enikő (Csenger)
III. Patkós Eszter (Nagykálló)

III. korcsoport
Fiúk
I. Gaál Viktor (Csenger)
II. Asztalos Bence (Szeged)
III. Bardi János (Nagykálló)
Lányok:
A korcsoportban nem volt induló

IV. korcsoport
Férfi ak:
I. Zelei Zsolt (Debrecen)

II. Asztalos Sándor (Szeged)
III. Juhász Zoltán (Nagykálló)
Nők:
I. Nagyné Forró Andrea (Nagy-
kálló)

V. korcsoport
Férfi ak:
I. Chrobák Gyula (Debrecen)
II. Pusztai Árpád (Debrecen)

III. Gulyás Gyula (Debrecen)
Nők:
I. Gulyás Gyuláné (Debrecen)

Családi Váltó:
I. Juhászné Szántó Andrea és csa-
ládja (Csenger)
II. Zelei Zsolt és családja (Debre-
cen)
III. Pusztai Árpád és családja (Deb-
recen)

VÉGEREDMÉNY:

Célegyenesben

Az általános iskola 3–4. évfolyamos tanulói 2009. április 8-án Nyuszifutáson 
vettek részt. A közös bemelegítést követően közel 150 tanuló teljesítette a 
távot. A leggyorsabb ugrifülesek a következő tanulók voltak:
3. évfolyam – lányok
1. Vadász Ibolya 3. c
2. Sipos Eszter 3. b
3. Tulipán Zsófi a 3. b
4. Csordás Adrienn 3. b
3. évfolyam – fi úk
1. Markó Miklós 3. b

2. Papp Ábel 3. b
3. Nagy Bendegúz 3. b
4. Vágó Attila 3. b

4. évfolyam – lányok
1. Povelcsák Mónika 4. c
2. Kovács Enikő 4. c

3. Rézműves Nikoletta 4. d
4. Jónás Mária 4. c
4. évfolyam – fi úk
1. Mészáros Szabolcs 4. c
2. Kabai Tibor 4. e
3. Hidasi Ákos 4. d
4. Lipták Zoltán 4. d
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Nagykállóban, Zrínyi M. utcán 
(Posta utcán), 2. emeleten, 52 
nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, 
felújított, műanyag nyílászárós 
lakás ELADÓ. Irányár: 8,5 M Ft.
Telefon: 70/248-2658
Nagykálló, Arany J. u. 21. sz. 
alatt lebontásra váró ház nagy 
telken, közművesítve ELADÓ.
Telefon: 70/559-6680
Nagykálló főutcáján, vállal-
kozásra is alkalmas, szintes, 
200 nm-es családi ház, dupla 
garázzsal, pincével, szép kerttel 
ELADÓ.
Telefon: 70/312-4719 
Nagykállóban, Bátori úton, 2,5 
szobás családi ház kerttel, ga-
rázzsal, pincével, termő vegyes 
gyümölcsös fákkal betelepítve 
ELADÓ. Telefon: 42/264-428. 
Érdeklődni: 18 óra után. 
Nagykálló, Simonyi u. 52. 
szám alatt, 3 szoba+nappalis, 
hőszigetelt családi ház pincés 
garázzsal, gáz- és vegyes tüze-
lésű fűtéssel, udvarra néző nagy 
terasszal, sürgősen ELADÓ.
Telefon: 42/263-624
Nagykálló, Szakolyi úton, 2 
szobás ház ELADÓ.
Telefon: 30/259-2700
Nagykálló, Debreceni út 29. 
sz. alatt összkomfortos ház kis 
kerttel olcsón ELADÓ.
Telefon: 42/264-601
Nagykálló központjában, 70 
nm-es, kertes ház albérletbe 
KIADÓ.
Telefon: 20/378-6148
Nagykállóban, Dózsa Gy. 
u. 26. sz. alatt építési telek 
ELADÓ.
Telefon: 42/255-008
Nagykálló, Nagykertiszőlőben 
3698 nm-es építésre alkalmas 
telek ELADÓ.
Telefon: 30/648-5208

a p r ó h i r d e t é s
Nagykálló, Nagykertiszőlő – 
Erdőalja utca elején építési telek 
ELADÓ.
Telefon: 30/438-2471 
Magyar nyelv és irodalomból 
korrepetálást, érettségire felké-
szítést (közép- és emelt szinten)
vállalok.
Telefon: 70/348-7714
Simson Enduro S51-es jó mű-
szaki állapotban lévő motor zöld 
színben, nikkelezett sárvédővel 
és blokkal, ELADÓ.
Telefon: 42/264-237
3 q-ás utánfutó lejárt műszaki-
val, olcsón ELADÓ.
Telefon: 30/867-7264
4 db kitűnő állapotban lévő 
parapetes gázkonvektor EL-
ADÓ. 
Érdeklődni:20/418-9523
Sátorgarázs, használt gáztűz-
hely (palackkal), kombinált hűtő-
szekrény, régi bútorok kedvező 
áron ELADÓK.
Telefon: 42/263-227
Szobakerékpár és csocsóasztal 
(3 az 1-ben – csocsó, biliárd, 
pingpong) ELADÓ.
Telefon: 42/262-779,  
30/474-7480
Bontott tégla (kb. 3000 db)  
90 000 forintért vagy 30 forintos 
darabáron ELADÓ. 
Telefon: 30/605-0575
Parkettázást, csiszolást, lak-
kozást, laminált padló lerakását 
rövid határidővel, garanciával 
vállalom. Közületek részére is.
Telefon: 70/576-5372
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK.
Telefon: 20/804-6100

Harsányi Sándorné
Pisák János
Gáspár Lászlóné
Bardi Jánosné

eLhUNYtaK – 2009. ápril is

gratULáLUNK
a házasságot kötött párnak:
Horváth Marianna–Uri Ferenc
Szőlősi Anikó–Nagy János
Márföldi Éva–Bogdán Zoltán

„Szép volt veled, szomorú nélküled,
Amíg csak élünk, siratunk tégedet.”

Mély fájdalommal emlékezünk 

Balogh József
volt Nagykálló, Vadkert úti lakos halálának 2. évfordulójára.

Szülei, testvérei


