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Négy évvel ezelőtt a helyi ön-
kormányzat a lakosság és civil 
szervezetek bevonásával készí-
tette el városfejlesztési koncepci-
óját, s ennek mentén történtek és 
történnek a felújítási, újjáépítési 
munkálatok, jövő évben például a 
belváros felújítása, a szociális jel-
legű városrehabilitáció, új járdák, 
bicikliutak építése, illetve a külte-
rületi városrészek fejlesztése, ami-
nek része: a zöld felületetek bőví-
tése, pihenőparkok kialakítására. 
Ez utóbbira nagy hangsúlyt fektet 
az önkormányzat, hiszen a parkok-
nak – a szabadidő hasznos eltöltése 
mellett – fontos közösségmegtartó 
és erősítő szerepet tulajdonítanak.
Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy az önkormányzat Városért 
Alapítványa a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által fa-
lumegújításra és fejlesztésre kiírt 
pályázatán pihenőparkok kiala-
kítására nyert 13.842.870 forin-
tot a támogató hatóságtól. Ebből 
az összegből a Cuker-tanyán, a 
Ludastón és a Birke-tanyán történ-
nek fejlesztések.
– Nagyon fontosnak tartjuk a zöld 
területek megtartását, növelését. 
Nagykállóban, az említett város-
részekben olyan korszerű, biz-
tonsági előírásoknak megfelelő 
pihenőparkok kialakítására kerül 

sor, ahol kellemes kikapcsolódást 
tudunk megteremteni – tájékoz-
tatott Juhász Zoltán polgármester. 
– Már korábban felmerült annak 
ötlete, hogy ún. Születések park-
ját alakítsunk ki városunkban. Azt 
szeretnénk, ha ezen a területen a 
nagykállói gyermekek születése 
után egy-egy fát ültessenek (ősz-
szel és tavasszal) a hozzátartozók. 
A facsemetéket Nagykálló Város 
Önkormányzata vásárolná, termé-
szetesen igény szerint lehetőség 
lenne arra is, hogy a család más 
fajta fácskát ültessen az újszülött 
érkezésének örömére.
A polgármester úr elmondta, hogy 
a Cuker-tanyai városrészben, a 
Nagybalkányi, a Mezőgép, a Szak-
olyi és a Fintortagi út által határolt 
2,5-3 hektáros területen már elkez-
dődtek a kivitelezési munkálatok, 
a tereprendezés, ami várhatóan év 
végére befejeződik. 
– A Születések parkja egyben pihe-
nőpark is lenne, ahová fákat, bokro-
kat telepítünk, padokat, parkolókat 
építünk és egy kisebb színpadot. 
Szeretnénk, ha a városrészben élők 
számára közösségi rendezvények 
helyszínéül is szolgálna, ahol egy 
külön területet biztosítunk, hogy a 
2010. január 1. után született gyer-
mekeknek egy-egy fát ültessen – 
tette hozzá Juhász Zoltán.

Három bezárásra ítélt vasúti 
szárnyvonal, köztük a városunkon 
is áthaladó Nyíregyháza–Nyírbátor 
vonalszakasz is kegyelmet kapott 
a szaktárcától. Így nemcsak a vo-
natközlekedés, hanem több család 
munkahelye is megmenekült.
 
Szerdán délelőtt hárman ácsorogtak 
– két utas és egy kísérő – a szaka-
dó esőben az állomás féleresze alatt. 
Tollas Ferencné a nyíregyházi állo-
másra, s onnan Budapestre utazott. 
Nagykállóba látogatóba jött. Mint 
mondja, kéthavonta utazik ezzel a vo-
nattal.
– Felháborodtunk, mikor meghallottuk, 
hogy szóba került ennek a szakasznak 

a bezárása – mondja. – Most valóban 
ketten várjuk a vonatot, de nem biztos, 
hogy ez máskor is így van.
– Nekünk nagy érvágást jelentett vol-
na a vonatközlekedés megszüntetése. 
A kerti munkák idején ritkán, ősszel-
télen havonta utazok a lányomhoz és 
a testvéremhez a fővárosba, s ezzel 
szoktam bemenni Nyíregyre. A té-
vében figyelemmel kísértem a fejle-
ményeket, és nagyon örültem, mikor 
hallottam, hogy mégsem szüntetik 
meg ezt a szakaszt – kapcsolódik be 
a beszélgetésbe Mocsári Sándorné, aki 
szerint busszal sem kerülne keveseb-
be a közlekedés – a vonattal is sokan 
utaznak, főleg kisnyugdíjasok. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Születések parkja 
Nagykállóban

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a III. Kistérségi Mazsorett Találkozóra és a 
Gratis Mazsorett csoport jubileumi gálájára 

2009. november 29-én 15 órakor a Városi Sportcsarnokba.

Két út között
Jövő tavasszal felújítják a Kossuth 
és a Nagybalkányi utat.

A közútkezelő munkatársai tavasz-
szal tovább folytatják a Nyírtura–
Nyíradony közötti út teljes fel-
újítását. A több kilométer hosszú 
közút településünkön – a Kossuth és 
a Nagybalkányi úton – is áthalad, így 
erre a közel 1,5 kilométeres szakasz-
ra is új aszfaltréteg kerül.
A Kossuth úton közlekedők már ta-
pasztalhatták, hogy november ele-
jén a TESZOVÁL Kft. munkatársai 
markológépekkel árkokat ásnak, csö-
veket fektetnek le, ugyanis az aszfal-
tozás előtt a csapadékvíz-elvezetését 
kell megoldaniuk. 
– A Kossuth és a Nagybalkányi úton 
április 30-ig kell a földmunkák és a 
vízelvezető rendszer kiépítését be-
fejezni, s ezt követően kerül új asz-
faltréteg Nagykálló két forgalmas út-
szakaszára. A csapadékvíz-elvezető 

hálózat kiépítését Nagykálló Város 
Önkormányzata saját forrásból biz-
tosítja – tájékoztatott Teremi István, 
a TESZOVÁL Kft. ügyvezetője. – A 
kivitelezési munkák az időjárástól 
függetlenül télen is folytatódnak, 
ezért az itt élők, az erre közlekedők 
segítségét, megértését kérjük, ugyan-

is előfordul majd, hogy hosszabb-
rövidebb időre forgalomkorlátozást 
vezetünk be az érintett szakaszokon.
A Kossuth és a Nagybalkányi úton 
élők sok éves problémája tehát né-
hány hónapon belül megoldódik, a 
későbbiekben pedig mindkét út men-
tén megépülhetnek a járdaszakaszok.

Az országban elsőként…

A Nagykállói Középiskola Korányi 
Frigyes Gimnázium és Kollégium 
épületében az elavult, és gazdaság-
talan üzemeltetési rendszer helyett 
jövőre modern, energiatakarékos 
és környezetbarát berendezések 
beépítésére kerül sor. 

Az előzetes becslések alapján így 
évente több tíz millió forinttal csökken 

az önkormányzat kiadása. Egy nemzet-
közi felmérés szerint a fejlődő orszá-
gok, köztük hazánk lakossága is jóval 
környezettudatosabb, mint a fejlett or-
szágban élők. A jó példát tehát nekünk 
kell mutatnunk a fejlett országoknak, 
környezettudatos technológiáknak a 
mielőbbi széleskörű terjesztésével. A 
nagykállói önkormányzat az ország-
ban elsők között tett lépéseket a föld 

erőforrásainak, természeti kincseinek 
megőrzése, környezetkímélő technoló-
giák alkalmazására. A Korányi Frigyes 
Gimnázium és Kollégium épületének 
fűtési és energetikai, valamint vízhá-
lózatának korszerűsítésére, a szelektív 
hulladékgyűjtéshez szükséges tárolók 
beszerzésére és az oktatási intézmény 
kerékpártárolójának bővítésére nyúj-
tottak be és nyertek közel kétszáz mil-
lió forintot. 
– A jövő évben megvalósuló projekt ke-
retein belül modern, energiatakarékos, 
környezetkímélő és a jelenleg elérhető 
legjobb technológiák kerülnek beépí-
tésre a két épületszárnyban – tájékoz-
tatott Juhász Zoltán polgármester. – A 
korszerűsítés során megújuló  energiát 
– a föld hőjét – hasznosító hőszivattyús 
és a legjobb hatékonysággal rendelkező 
kondenzációs gázkazánok beépítésével 
ún. hibrid fűtési rendszer kerül kialakí-
tásra, az épület (lapos)tetős szerkezetét 
pedig zöldtető váltja fel, amely biztosít-
ja az épület hőszigetelését. A termekben 
az eddig korszerűtlen izzókat energiata-
karékos világítótestekre cseréljük. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A mintaprojekt helyszíne

Park épül a legkisebbeknek
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Nagykálló Város Önkormányzata a Város Képviselő Testületének a város igazgatási területére vonatkozó Sza-
bályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 39/2007. (X. 5.) számú 

rendeletét kívánja módosítani. 

A rendezés alá vont terület:
Nagykálló „Jánoskert, Kristófkert, Kapóskert” területe, összesen 414,35 ha. A terület jelenlegi terület-felhaszná-
lási módja: 
Jánoskert:   Mk – kertes mezőgazdasági terület
Kapóskert:   Ev – védelmi (védő) erdőterület
Klo-Sp – szabadidős, turisztikai, sportolási célú különleges terület
Kristófkert:  E – Erdő

A rendezés általános célja:
Az Önkormányzat a terület átminősítését tervezi különleges, illetve kereskedelmi-szolgáltató területté. Az így 
kialakuló területen „Szabadidő és Wellness Központ”, illetve „Lakópark és Golfpálya” létesítése valósulna meg.

Várható hatások:
A létrejövő turisztikai-kereskedelmi központ a meglévő mezőgazdasági területek intenzívebb használatát jelente-
né, de a túlnyomórészt szántóként hasznosított területeken nagyobb zöldfelületek is létrejönnének: pl. golfpályák, 
különböző sportpályák. A terület hasznosítása, funkciójának kialakítása 2015-re fejeződne be, addigra egy 5 
csillagos szállodakomplexum, sportkomplexum (golfpályák, egyéb sportpályák), egy bevásárló központ, illetve 
2480 lakás valósulna meg.
A beépítés nem érné el a terület 20 %-át. A beruházással 1900-2000 új munkahely létesülne, a komplexumok 
üzemeltetése jelentős helyi adót is eredményezne a városnak.

Tisztelt városlakók, észrevételeiket megtehetik a Hivatalunk Műszaki Irodájában.
Tisztelettel:

Juhász Zoltán
 polgármester

H I R D E T M É N Y
Tisztelt nagykállói lakosok, városi érdek-képviseleti szervek!

A kormány meghosszabbította a ké-
relmezés és a befizetés határidejét, 
így a rászorulók továbbra is igényel-
hetik az egyszeri, vissza nem téríten-
dő támogatást a krízisalapból. 
A gazdasági válság miatt nehéz hely-
zetbe került családok megsegítésére 
létrehozott alapból november 30. 
helyett jövő év január végéig lehet 
kérvényezni, felajánlásokat pedig 
november 15. helyett 2010. január 
15-ig lehet befizetni.
Nagykálló Polgármesteri Hivatalába 
október 31-ig 113 kérelmet nyújtot-
tak be. Ebből 93 beadvány került 
továbbküldésre a Regionális Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság részére, 
20 kérelem pedig nem felelt meg a 
feltételeknek, ezért elutasították – 
tájékoztatott Domokos Árpádné, a 
Szociális és Egészségügyi Iroda ve-
zetője. 

Tájékoztató

A legalább 20 ezer, legfeljebb 50 
ezer, kivételes esetekben maximum 
100 ezer forintos támogatásra azok 
lehetnek jogosultak, akik: 
a. felnőtt korúak (18 év felettiek) és 
nem részesülnek nyugellátásban, és
b. családjukban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a nettó 
minimálbért (57 815 forint), és
c. a válság hatására krízishelyzetbe 
kerültek pl. elveszítették munkahe-
lyüket, vagy jelentős (legalább 20 
százalékos) jövedelemveszteséget 
szenvedtek el, vagy lakáshitelük havi 
törlesztő részletének növekedése el-
éri a 20 százalékot, és
d. 2009-ben a kérelem benyújtásának 

időpontjáig nem részesültek 15 000 
Ft-ot meghaladó átmeneti segélyben, 
valamint az önkormányzat nem tud 
részükre átmeneti segélyt biztosítani 
és nincs folyamatban lévő kérelmük.
Különös méltánylásra (magasabb 
összegű támogatásra) jogosító körül-
mény, ha a kérelmező: 
a. jövedelme a 2008. szeptember havi 
jövedelméhez képest 30%-ot megha-
ladó mértékben csökkent, 
b. lakáscélú kölcsönszerződésé-
ből eredő fizetési kötelezettsége a 
törlesztőrészlet 2008. szeptember 
havi összegéhez képest 30%-ot meg-
haladó mértékben emelkedett, vagy 
c. családjában legalább három 18. 
életévét be nem töltött gyermek el-
tartásáról gondoskodik.

A kérelmeket a lakóhely, illetve a 
tartózkodási hely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat jegyzőjéhez, 
egységes adatlapon kell benyújtani. 
Ennek során a kérelmezők segítsé-
get kaphatnak a kérelmek szakszerű 
kitöltéséhez, valamint ekkor történik 
meg a kérelemben foglalt adatok va-
lódiságának ellenőrzése is. 
A kitöltött, aláírt és ellenőrzött kérel-
meket a jegyző juttatja el az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
illetékes Regionális Igazgatósága ré-
szére, amely a jegyzői javaslat alap-
ján, gyors eljárásban dönt a támo-
gatás megítéléséről, annak konkrét 
összegéről. A Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság (NYUFIG) az ügyfél kérel-
mének megfelelően – legkésőbb a 
kérelem benyújtásától számított 22 
munkanapon belül – gondoskodik a 
pénzbeli támogatás folyósításáról.

Tovább él a krízisalap

Megjelent a 139/2009. (X. 22.) 
FVM rendelet az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
az erdőszerkezet átalakításához 
nyújtandó támogatások részletes 
feltételei.

A támogatás célja:
 A támogatás célja az erdők természe-
tességének, biológiai sokféleségének, 
egészségi állapotának javításához 
kapcsolódó nem termelői beruházá-
sok támogatása a leromlott szerke-
zetű vagy idegenhonos fafajokból 
álló erdőtársulások tájhonos, adott 
termőhelynek megfelelő természetes 
erdőtársulásokká történő átalakítása, 

valamint a megfelelő elegyesség, il-
letve több szintes állományszerkezet 
kialakítása révén.
Támogatható tevékenységek
A támogatási rendelet alapján a szer-
kezetátalakítási célok megvalósítása 
érdekében az alábbi
tevékenységekre nyújtható támogatás:
- erdőállomány alatti erdősítéssel tör-
ténő szerkezetátalakítás,
- tarvágást követő szerkezetátalakí-
tás:

fafajcserével,
fafajcserével, tuskózással, gyökér-
fésüléssel,
fafajcserével, fainjektálással vagy 
tuskókenéssel,

- állománykiegészítéssel történő 
szerkezetátalakítás.
A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül lehet be-
nyújtani.
A támogatási kérelem benyújtásá-
nak határideje:
2009. november 20.

Bővebb információt a www.mvh.gov.
hu honlapról, illetve a www.gtr.uw.hu 
honlapról kaphatnak.

Horváth Mariann 
ügyfélszolgálati tanácsadó

Bellus József 
ügyfélszolgálati tanácsadó

Erdők, jó kezekben

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 53-ik évfordulójára, a szabadsá-
gért küzdő hősökre és a forradalom 
áldozataira emlékeztünk Nagykállóban 
is október 23-án.

Az őszi idő és az esőfelhők ellenére is so-
kan eljöttek a Szabadság kertben tartott 
ünnepi megemlékezésre, ahol Juhász Zol-
tán polgármester mondott ünnepi beszédet. 
Felelevenítette az 53 évvel ezelőtt történt 
eseményeket, megemlékezett az ország és 
a saját szabadságukért küzdő állampolgár-
okról, majd pedig 
az azt követő 33 év 
fojtogató csendjéről 
beszélt, s arról, hogy 
20 évvel ezelőtt – a 
harmadik Magyar 
Köztársaság kikiál-
tásával – megtörték 
ezt a csendet. 
„Az utcákra kivonu-
ló tömeg, a harcok-
ban résztvevők nem 
hősök akartak len-
ni. Élni szerettek volna! Emberhez méltó, 
szabad életet szerettek volna. A szabadság 
olyan, mint a levegő. Ha van, észre se vesz-
szük, s ha nincs, meg lehet halni nélküle. 

Ők akkor ott, annak az október 23-ának a 
délutánján és estéjén megérezték, mit jelent 
szabadnak lenni, és nem voltak hajlandók 
kevesebbel beérni, mint a szabadság – 
mondta az ünnepi szónok, majd így folytat-
ta: Nekünk ma élnünk kell, együttműköd-
ni, józan gondolkodással, a szélsőségektől 
távol, bátran és önbizalommal ’56 jogos 
örökségével, amely arra tanít, hogy ha egy 
nép felemeli fejét, közösnek érzi a haza 
ügyét, képes legyőzni előítéleteket és ellen-
szenveket, képes felülemelkedni kicsinyes 
érdekeken, képes nemzetté nemesedni, 

akkor csodálatos 
dolgokra képes.
Juhász Zoltán 
megemlékezése 
után a  Korányi 
Frigyes Gimná-
zium Intézmény-
egység tanulói A 
forradalom hang-
jai című műsoruk-
kal emlékeztek. 
Ezt követően az 
önkormányzat és 

annak intézményei, a Szakkórház, civil és 
társadalmi szervezetek, politikai pártok 
képviselői helyezték el az ’56-os emlék-
műnél virágaikat, koszorúikat.

A halál megváltoztathatatlan, de az 
ember viszonya hozzá megváltoztatható. 
Ezt szolgálja sok más mellett minden-
szentek és halottak napja. A közös ün-
nep, amikor a fénnyel tisztelt elmúlás-
ban az élet derűjére is emlékezünk.

Mécsessel, gyertyával, koszorúval és virá-
gokkal családok sokasága látogatta meg no-
vember elején az elhunyt rokonok, barátok 
nyughelyét. A katolikusok november else-
jén a szentekre, vagyis valamennyi megdi-
csőült lélekre, november másodikán pedig 
a halottakra emlékeznek. Nagykállóban no-

vember 1-én az I. és a II. világháború - több 
mint négyszáz nagykállói és környékbeli - 
áldozatára és az elhurcoltakra is emlékez-
tek a temetőben felállított emlékműnél.
- Az emlékezés igazi emberi magatartás, 
mert nem csak a jelenben élünk, hanem je-
lenünket a múlttal, múltunkat a jelenükkel 
értelmezzük. Sőt, még a jövőbe is látunk, 
nézünk.
Ők valamikor elmentek, el kellett menniük 
– haza is vágytak, haza is vártuk őket – és 
így haza is jöttek végre. Ez az emlékmű 
EMLÉKEZTET – mondta Vitai László ró-
mai katolikus apát úr a megemlékezésen.
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Elismerés
Mi, nagykállóiak már évek óta 
tudjuk, hogy a Kállai Kettős 
Néptáncfesztivál a térség, a régió, 
Kelet-Magyarország legnagyobb 
és legjobb fesztiválja, sőt, or-
szágos viszonylatban is az egyik 
legszínvonalasabb rendezvény-
ként emlegeti a szakmai zsűri és a 
néptáncmozgalom népes tábora. 

Manapság az országban a május-
tól októberig tartó időszakban ta-
lán nincs is olyan hétvége, amelyre 
ne jutna valamilyen „nagyrendez-
vény” egy-egy településen. Ma már 
mindennek NAPJA van. Napja van a 
dinnyének, a töknek, a káposztának, 
a pálinkának, és a jó ég tudja még 
mi minden másnak. A „névadókról” 
elnevezett rendezvényeket pedig ma 
már mindenki fesztiválnak nevezi. 
Van ki jogosan, s még többen anélkül. 
Nem úgy a nagykállói Kállai Kettős 
Néptáncfesztiválnak, ennek a rangos 
táncos seregszemlének. Bár két évvel 
ezelőtt a II. Rákóczi Ferenc Művelő-
dési Központ bezárása után a szakma 
és a táncosok is aggódtak a fesztivál 
jövője miatt - tegyük hozzá jogosan 
- szerencsére nem nekik lett igazuk, 
így október második hétvégéjén az 
ország egyik legnagyobb rendezvé-
nyének adhatott otthont városunk.
A fesztivál igazgatója Borsiné Sveda 
Anita és a város vezetői úgy döntöt-

tek, hogy a szervezéssel járó kihí-
vásokon túl a fesztiválokat minősítő 
Szakmai Intéző Bizottság előtt is 
„megmérettetik” Kelet-Magyaror-
szág legnagyobb folklórfesztiválját.
- A mi fejünkben meg sem fordult 
annak lehetősége, hogy lemondjunk 
a fesztivál megszervezéséről, vagy 
hogy más településen rendezzük 
meg, ahol biztosítottak a színházi kö-
rülmények. Hosszas előkészítő mun-
ka után, sikerült helyben megfelelő 

feltételeket biztosítanunk a fellépő 
együttesek és zenészen számára – 
mondta Borsiné Sveda Anita feszti-
váligazgató – Ma egyre több feszti-
vált szerveznek, illetve rendezvényt 
neveznek fesztiválnak, a szakértők 
pedig szertnék rendszerbe szedni eze-
ket. A Kállai Kettős Néptáncfesztivál 
szakmai bizottság előtti megmérette-
tését mi azért tartottunk lényegesnek, 
mert a különböző pályázati támogatá-
sok odaítélésekor ez nagyon fontos.

A Szakmai Intéző Bizottsághoz be-
nyújtott 85 fesztivál kérelme közül 
15-öt elutasítottak, 20 minősítést, 
25 jó minősítést, és 25 kiváló mi-
nősítést szerzett. A Kállai Kettős 
Néptáncfesztivál is JÓL MINŐSÍ-
TÉST kapott.
- Én úgy gondolom büszkék lehetünk 
erre. Bízok benne, hogy két év múl-
va, a jubileumi fesztiválunk kiváló 
minősítést szerez majd – tette hozzá 
Borsiné Sveda Anita.

Fesztiválhangulatban Fotó: Pacsuta Éva

Halálának 20. évfor-
dulója alkalmából, 
szeptember 20-án, 
Ratkó Józsefre em-
lékeztünk a Borsod-
Abaúj-Zemplén me-
gyei Kisrozvágyon, 
ahol a Móricz 
Zsigmond Kultu-
rális Egyesület, a 
kisrozvágyi Polgár-
mesteri Hivatal és a 

Kazinczy Ferenc Társaság kezdemé-
nyezésére emléktábla került a Petőfi  
u. 35. szám alatti ház falára, melyben 
több másik házhoz hasonlóan Ratkó 
József 1945. nyarán „sorkoszton” 
volt, amit önéletrajzi írásában is 
megemlített. Az avató ünnepségen a 
Ratkó család mellett tiszteletét tette 
és koszorút helyezett el az emléktáb-
lánál Nagykálló városa is.

Oroszné Dr Nagy Matild
alpolgármester

…., ahol gyermekkorom legszebb 
napjait töltöttem…

„Az Erdőbényei Árvaház nyaranként a véznább gyerekeket református falvakba küldte, ahol mindennap más-más 
családnál kosztoltak, játszottak. Dolgozni nem kellett. Így kerültem én Kisrozvágyra, ahol gyermekkorom legszebb 
napjait töltöttem. Csak egy dolog keserítette meg ezt a néhány hetet. Amikor megtudták, hogy nagyon szeretem a má-
kos tésztát, attól kezdve minden családnál azt főztek ebédre.”

(Ratkó József: Önéletrajz)

MEGHÍVÓ

Ámos Imre-díj
ünnepélyes átadása, 

az Ámos Imre Képtárban
 (Szabadság tér 5–7.), 

2009. december 7-én (hétfőn),
17.00 órától.

A Korányi Frigyes 
emlékére rendezett ünnepséget 

és díjátadót
a Korányi Frigyes Emlékházban 

tartják, 
2009. december 18-án (péntek), 

17 órától.

HIRDETMÉNY

Tisztelt nagykállói Lakosok!

Mint minden évben, így 
2010-ben is január 22-én, 

a Magyar Kultúra Napjának 
tiszteletére rendezett városi 

ünnepségen kerül sor a 
Nagykálló Kultúrájáért Díj

átadására.
Nagykálló Város 

Önkormányzata felhívja 
a Lakosság fi gyelmét, hogy a 

Díj adományozására 
november 30-ig tehetnek

javaslatot 
(a Polgármesteri Hivatalban, 

Somogyi B. u. 5-7).

Év végén
A Nagykállói Nőszövetség év végi ruhagyűjtési akciót szervez. A hasz-
nálaton kívüli, de jó állapotban lévő ruhaneműket 2009. december 21-ig 
várják a Művelődési Központba (Kossuth út 8.), amit még karácsony 
előtt szétosztanak a rászoruló családok között.
Ugyanitt különleges karácsonyi süteményrecepteket is várnak.
Az egyesület tagjai, mint minden évben idén is bekapcsolódnak a kará-
csonyi előkészületekbe. A jövő hónapban a nagykállói általános iskolás 
gyerekekkel közösen mézespogácsa sütésével készülnek az év végi ün-
nepekre. 
A Nagykállói Nőszövetség új tagok jelentkezését is várja. További in-
formációk:
Borsiné Sveda Anita: 30/257-7065
Baloghné Juhász Adrienn: 30/457-3045

Az országban elsőként…
(Folytatás az 1. oldalról)

– Ezen kívül kiépítünk egy esővíz 
begyűjtő-hasznosító rendszert, s a 
jövőben – időjárástól függően – rész-
ben vagy egészben ebből történik 
majd a WC-k öblítése. A mosdók-
ban, zuhanyzókban pedig a csapte-
lepeket, zuhanyfejeket víztakarékos, 
infra-vezérlésű telepekre cseréljük.
A polgármester úr beszámolt ar-
ról is, hogy a projekt részeként 20 
százalékkal csökkenteni szeretnék 
az épületben keletkezett hulladék 
mennyiségét helyi komposztálással, 
szelektív hulladékgyűjtés bevezeté-
sével, illetve a szemét csökkenését 
eredményező intézkedések beveze-
tésével, mint például a büfében mű-
anyag helyett üvegpohárban történő 
kiszolgálással, illetve PET palackos 
üdítők árusításának megszüntetésé-
vel.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy a 
megvalósuló projekt az önkormány-
zat számára mekkora megtakarítást 

jelent majd, Juhász Zoltán elmondta: 
– Én egy pesszimista vélemény alap-
ján azt mondom, hogy a jelenlegi 
energiafogyasztás felét tudjuk majd 
megspórolni, ami éves szinten 15-20 
millió forint megtakarítást jelent az 
önkormányzat számára. A kiadások 
jelentős csökkentése mellett a pro-
jektnek célja, hogy a diákok min-
dennapjait érintő olyan környezettu-
datos változásokat próbáljunk meg 
eszközölni, amelyek – bízunk benne 
– az ő felnőtt életükre is kihatással 
lesznek.
A minta projekt megvalósítására a 
nagykállói önkormányzat Európai 
Uniós forrásból (KEOP 6.2.0/B kód-
számú pályázat) 199.107.468 forin-
tot nyert, ami a teljes beruházás 95 
százalékát jelenti, így öt százalékot, 
közel 10 millió forintot, önerőből 
biztosítanak.
Az oktatási intézményben a kivite-
lezési munkák 2010. májustól szep-
temberig tartanak, így a jövő tanévet 

már a környezetbarát intézményben 
kezdhetik a diákok. 
– A középiskolában minden évben 
történik valamilyen korszerűsítés, 
átalakítás, a jövő év azonban minden 
eddiginél jelentősebb változást hoz 
az iskola és a diákok életében – tette 
hozzá a polgármester.
A nagykállóban megvalósuló minta-
projekt három részből tevődik össze – 
tervezés, kivitelezés és a mért adatok 
feldolgozása, az energiamegtakarítás 
rögzítése, az elért eredmények pub-
likálása a megyében, a régióban, az 
országban. Juhász Zoltán elmond-
ta: céljuk, hogy ezeket az újszerű, 
környezetbarát megoldásokat minél 
szélesebb körben megismertessék 
és elterjesszék az intézményekben, 
a háztartásokban. „A projekt során 
olyan környezetbarát energia és víz-
takarékossági megoldások, valamint 
hulladékcsökkentési intézkedések va-
lósulnak meg, melyek országos szin-
ten is mintául szolgálhatnak majd.”

Megmenekült
(Folytatás az 1. oldalról)

Mint ismert, Nagykállót két évvel 
ezelőtt is érintette egy szárnyvonal 
bezárása (Nyíregyháza–Nyíradony 
között), s most újra napirendre ke-
rült, hogy megszüntetik – a város-
unkon is áthaladó – vonalat a me-
gyeszékhely és Nyírbátor között.
– Negatívan érintette a települést, 
hogy két év után újra szóba került a 
szárnyvonal megszüntetése, amivel 
naponta kb. 40 ember utazik, első-
sorban a munkahelyére – jelentet-
te ki Juhász Zoltán polgármester. 
– De ami még ennél is elszomo-
rítóbb, hogy a szakaszon dolgozó 

10 nagykállói család megélhetése 
került volna veszélybe ezzel az in-
tézkedéssel. 
Ezért is örültünk annak, hogy vé-
gül nem zárták be a két szárny-
vonalat (Nyíregyháza–Nyíbátor 
és Nyíregyháza–Vásárosnamény 
között).
A polgármester hozzátette: bízik 
benne, hogy a jövőben a pálya-
szakasz felújítására is sor kerül, s 
így a jelenlegi igen hosszú menet-
idő csökkeni fog, s akkor talán a 
környéken élők közül még többen 
igénybe veszik a vonatközleke-
dést.
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Aki a jég hátán is megélt – 1. rész
Szollár János bácsi mesél

Aki Szollár Jani bácsival leül beszél-
getni, egyszer csak azon veszi észre 
magát, hogy hallgatóság lett belőle. 
Én is így jártam. Engemet is magá-
val sodort az a mese áradat, mely 
nem eget-földet rengető történeteké, 
csupán az élet, egy Joó György féle 
„boldog” emberé, melyben szinte 
nyoma sincs panaszkodásnak, mely-
ről, ahogy ő mondta, egy egész re-
gényt lehetne írni. Úgy élt meg 71 
évet,  úgy töltötte ki azt, elsősorban 
munkával, hogy az neki örömöt ad-
jon, s abban egy üres pillanat se ma-
radjon. Életfelfogása – hogy az aka-
dályok azért vannak, hogy leküzdjük, 
hogy a problémáknál ne a miértet ke-
resse, hanem hogyan lehet azt meg-
oldani – tette alkalmassá arra, hogy, 
ahogyan az valóságban is megtörtént 
vele, hogy a jég hátán is megéljen. 

A szüleim nem voltak szegények. 
Fűszer boltunk és kocsmánk volt, és 
tejüzem is, ami Újfehértón működött. 
Na most ugye, az államosítás követ-
keztében mindent elvettek tőlünk. A 
cséplőgép sincs meg, azt is elvitték 
még az ötvenes években. Hát most 
mondjam azt, hogy tönkre vágták a 
családot, mint ahogy most teszik – jaj 
nem mondok semmit.

Ne féljen Jani bácsi, most már a 
rendszerváltás után vagyunk, ha nem 
is adják vissza a cséplőgépet, leg-
alább mondhatjuk, hogy elvették.
Úgy hogy nem maradt nekünk sem-
mi, csupán az emlék. Van is nekem 
a műhelyben egy múzeum fal olyan 
tárgyakból, amiket meg tudtam men-

teni: mezőgazdasági szerszámok, 
a tejüzemből egy-két dolog. A fű-
szerboltból megmaradt a fatölcsér, 
a reklámtábla régi hagyomány, mert 
akkor is voltak ilyenek, ki volt téve 
anyáméknál is egy:  „Állj meg só-
gor, itt olcsó a jó bor”. Megfordítva 
a mások oldalán: „Itt nálunk mindent 
jó olcsón vásárolsz”. Ott volt a bolt 
a kiskállói kanyarban, egy kétvégű 
ház, ennek az elejibe volt a fűszerbolt 
meg a kocsma. Azon a helyen szület-
tem 1938-ban.
Az általános iskola első két osztályát 
Kiskállóba jártam, ahol Sztojka Zsi-
ga bácsi volt a tanítóm. Mikor a nyol-
cadikat elvégeztem lakatos-motor-
szerelő ipari tanulónak jelentkeztem, 
mert nagyon szerettem a motorokat. 
Emlékszem legelsőnek egy hatalmas 
nagy Viktória motorom volt, Pesten 

vettem. De volt egy 100-as Csepelem 
is. 
Vladimir bácsi főgépész volt a ma-
lomban. Nem adtak iparengedélyt 
neki Kállóba, mert ott már volt mo-
torszerelő meg lakatos, hanem Biribe 
kapott. És akkor engemet oda felvett 
tanulónak. Én attól rengeteget tanul-
tam. Csinált az rádiót, órát, egy olyan 
gyönyörű oldalkocsit kalapált ki le-
mezből, hogy azt senki el nem hitte. 
Annak ellenére, hogy motorszerelő 
szerettem volna lenni, az első szak-
mám mégis víz és hűtőszerelő volt. 
Ez pedig úgy történt, hogy Tündik 
Pista bácsi, a fűtés és vízszerelő 
vállalatnál dolgozott, oda vitt maga 
mellé. 
Pesten is sokfelé dolgoztam. A Műsza-
ki Egyetemen laboratóriumot képez-
tek ki, olyan oktatóterem félét. A ve-

zérlőpultot, a kapcsolószekrényeket, 
ahonnan a folyamatokat irányították, 
én szereltem össze egyedül. És ami-
kor vége lett a bulinak, kaptam tőlük 
egy 4 ezer forintos ajándékcsomagot: 
nadrágot, kabátot, cipőt. Teljesen fel-
öltöztettek. Hogy ne szégyenkezzem, 
a cégem is megjutalmazott. Elismert, 
jó szakember voltam. Elküldtek az 
Egyesült Izzóba, ott is kellett ilyen 
műszerezés, meg a MOM-ba, meg a 
Vörös Csillag traktorgyárba. 
No, oszt akkor rengeteg ember utazott 
Nagykállóból, akik fent dolgoztak 
Pesten. Hát, amikor egyszer jövünk 
haza fele, Boda Karcsi, itt laktak fenn 
a dombon, azt mondja, Janikám, én 
már nagyon unom ezt a járkálást. Ke-
ressünk munkát Nyíregyházán. El is 
mentünk először a Talajjavítókhoz, 
majd a TITÁSZ-hoz, harmadiknak 
mentünk a Mezőgéphez. Kérdezi tő-
lem a művezető: Te, öcsi neked meg 
mi a szakmád? Hegesztő-lakatos. No 
– azt mondja, – ez kell nekünk. Gyere 
át hozzánk. Jaj, mondom, engem nem 
engednek el Pestről, komoly melókat 
csinálunk, olyan kis precíz dolgokat, 
nem is győzzük. Nem könnyebb in-
nen haza járni, mint Pestről? – mond-
ja. Hát, ez volt az agyamban, pont. 
Felírták a címemet, meg kaptam egy 
kikérő lapot is a pesti főnökömnek, 
hogy adjanak ki, írják alá. Azt hiszed, 
hogy haza engedtek? Felmentem az 
irodába, ott sírtam, mint egy rossz 
kölyök. Annyira vágytam haza, mint 
egy veszett. Végén csak elengedtek. 
Így kerültem Nyíregyházára, a gépja-
vítóba. Ott dolgoztam egészen 62-ig.

Lejegyezte: Orosz János

MÚLTIDÉZŐ

Száz éve már…

Ezerkilencszázkilenc kora őszén 
történt. 

A legmagasabb főhatóságok döntést 
hoztak arról, hogy Magyarország va-
lamelyik észak-keleti megyéjében lét-
re kell hozni egy „földmíves iskolát”. 
Megindult a megyék vetélkedése is 
azonnal. Hiszen azt mindenki belátta, 
hogy az országnak ebben a szegény 
szögletében nem csupán a törpebir-
tokok sokasága a nagy szegénység 
egyik oka, hanem az is, hogy az apró 
földbirtokok gazdái csupán családi 
képzést kaptak. Úgy művelték a föld-
jeiket, gondozták az állataikat, hogy 
ha valaki rákérdezett „miért így?”, a 
válasz egyszerűen annyi volt, „apám 
is, nagyapám is így szokta”. A létesí-
tendő iskola céljául éppen azt tűzték 
ki, hogy a legmodernebb művelési 
módokat, eljárásokat ismerő gazdá-
kat képezzen. 
Az iskola helyének kijelölésében sike-
resen járt közre (ma úgy mondanánk 
lobbyzott) a szabolcsi származású Dr. 
Mezőssy Béla államtitkár. Neki ma-
gának több birtoka is volt a megyé-
ben, többek között Ludastón. Így hát 
az iskola létrehozásának helyszínéül 
Nagykállót jelölték ki. 
Nem sokkal korábban legelő céljára 
vásárolt a község vezetése egy négy 
hektáros területet a Debrecen felé ve-
zető út jobb oldalán, amely az iskola 
céljainak is megfelelt. Így hamarosan 
megszövegezték a szerződést is, amely 
szerint Nagykálló bérbe adja az em-
lített területet a minisztériumnak a 
„Magyar Királyi Földmíves Iskola” 
számára. Rövidesen meg is érkezett 
az intézmény építésének megszerve-
zésével megbízott Dr. Szabó Mihály 
igazgató úr. Küzdelmeit, majd az is-
kola sikeres működésének történetét, 
hosszan lehetne mesélni, amit a kö-
vetkező számokban, mint cikksoroza-
tot olvashatnak. 
Az iskola falai most is állnak és ma, 
éppen száz évvel az alapítás után, itt 
nyílt meg a Nyírség Tájközpont. Je-
lenlegi gazdái megőrizték és kiállítot-
ták az iskola emlékeit, az alapítóleve-
let, az iskolai életről készült fotókat, 
az épületeket ábrázoló régi képesla-
pokat. Aki kíváncsi a történelmi kör-
nyezetre, de nincs ideje elsétálni az 
egykori kísérleti gazdaságba, az az 
interneten is megcsodálhatja a szépen 
felújított épületeket (az azonos nevű 
oldalon).

Harsányi Gézáné

János bácsi múzeuma

Disznótor Harangodon
Emlékezetes nappá alakult az 
idei november 7. a kissé „ziman-
kós”, esős időjárás ellenére, a 
Nagykállói Nőszövetség tagjai és 
hozzátartozói részére. Disznót 
vágtunk!

Civil szervezetünk éves munkaterv-
ében – családok támogatása, ruhagyűj-
tés, -osztás, ismeretterjesztő előadások 
megtartása, ünnepi műsorok szervezé-
sében való aktív részvétel, kézimun-
kakör működtetése mellett – fontos 
feladatunknak tartjuk, hogy az igazi 
közösségé formálódásért is tegyünk. 
Idén először szerepelt programunk-
ban ún. főzőcske műsor készítése (a 
Nagykállói Televízió nézői számára), 
azzal a szándékkal, hogy minél széle-
sebb körben megismertessük a hagyo-
mányos ételek készítésének módját. 
Így született az ötlet, hogy egy disz-
nóvágást mutatunk be a képernyőn ke-
resztül – a résztvevők szórakoztatására 
a tévénézők örömére. Tudjuk: ahány 
ház, annyi szokás az ételek elkészí-
tésében, ezért mi most a sajátunkat 
mutatjuk be, reméljük, hogy lesznek, 
akinél elfogadásra talál.
Az említett nap reggelén a fogópá-
linka elfogyasztása után nem sokkal 
fellobbant a szalmával betakart disznó 

fölött a vörös láng. Hozzáértő kezek 
szakszerű munkájának köszönhetően 
hamar ropogósra sült a disznó bőre. 
Majd annak fehérre sikálása után „fel-
nyitották”. Ez főleg a gyerekeket érde-
kelte, csodálkozva nézték a szívet, a 
májat, a tüdőt, a beleket, amit szorgos 
asszonykezek vettek „kezelésbe”, rak-
tak mindent oda, ahová való. A férfi ak 
részeire bontották a disznót, minden 
porcikájáról eldöntve, miből mi készül 
még a nap folyamán. 
Első kulináris élményünk a hagymás-
vér elfogyasztása volt, ami a jelenlévők 
közül többeknek évtizedek óta nem 
adatott meg (mert nem vágtak disz-
nót). A reggelit követően, a kis cso-

portokat lefoglalta a hurka-, kolbász 
töltése, toroskáposzta, húsleves főzése, 
disznósajt összeállítása, tepertősütés, 
hájaspogácsa készítése a kemencében. 
Minden résztvevő, – közel 50-en – mint 
a szorgos hangyák, tettük a dolgunkat. 
A közös munka végeztével jókedvűen 
fogyasztottuk el az ebédet.
Itt mindenki jól érezte magát. Lelkiek-
ben is gazdagabbak lettünk, nem csak 
a fi nom étkek elfogyasztásával. Volt 
időnk egymásra fi gyelni, beszélgetni, 
ötleteket adni a hétköznapi élet döcce-
nőinek egyengetésére, egyéni és közös 
emlékek felidézésére. Jó volt ez a disz-
nótor, a mindenki által kedvelt kör-
nyezetben, Harangodon. Köszönjük 
Nőszövetségünk elnökének szervező 
tevékenységét, amire a későbbiekben 
is számítunk, valamint Nagykálló Vá-
ros Önkormányzatának támogatását. 
Kívánok minden olvasónak jó egész-
séget, pozitív életszemléletet, türelmet 
mások iránt, kicsivel több odafi gyelést, 
sok-sok aktív, örömteli napot. 

Pető Gáborné
A Nagykállói Nőszövetség tagja, 

aktív nyugdíjasTerítéken az áldozat

A Nőszövetség néhány tagja

Minden, ami kreatív

Tájékoztatom a kézimunka ked-
velőket, hogy minden szerdán 16 

órai kezdettel tartjuk 
összejöveteleinket 

a Művelődési Központban 
(Kossuth út 8. sz., 1. emelet).

A szép és igényes 
kézimunka kedvelői ezen 
alkalmakkor tanulhatják, 

gyakorolhatják a horgolást, 
kötést, hímzést.

Pető Gáborné
a kézimunkakör vezetője
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Mikor az egy is sok

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 2008. évi jöve-
delemadójuk 1 %-át a Gratis 
Egyesület részére ajánlották. 
A 86.534 Ft támogatást 2009. 
első negyedévében az alap-
szabályzatban meghatározott 
céloknak megfelelően, műkö-
dési költségekre használtuk 
fel. Támogassák továbbra is a 
mazsorettek munkáját!

Adószámunk: 18808078-1-15

Nyugdíjas Ki 
Mit Tud

Szeptember végén Újfehértón Nyug-
díjas Ki Mit Tud-ot? szerveztek, a 
Zajti Ferenc Kulturális Központban. 
Az Idősek Napja alkalmából rende-
zett vetélkedőre nagykállói szépko-
rúak is beneveztek. Az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület Naplemente 
Nótaköre dalcsokorral köszöntötte 
a megjelenteket. Két egyesületi tag, 
Szilvási József és Szakács Tamás nó-
tákat énekelt és II. helyezést ért el. 
Horváth Tamás Szabó Lőrinc „Kü-
lönbéke” című művét adta elő, amit a 
zsűri emléklappal jutalmazott.

Ünnepi 
hangverseny

A Cantarella Kamarakórus 
szeretettel meghívja Önt, 

családját és barátait

a Karácsonyi koncertre

2009. december 19-ére 
(szombat) 18 órára

a nagykállói római katolikus 
templomba.



„ BEUGRÓCSKA”
Improvizációs verseny színjátékosoknak

BELÉPÉS KIZÁRÓLAG VÁLTÓCIPŐBEN (pedagógusra, diákra egyaránt vonatkozik!!) 

Korcsoportok:
I. alsó tagozatos korosztály, II. felső tagozatos korosztály, III. gimnáziumi korosztály

Program
12.00: Regisztráció; 12.30: Közös bemelegítés, a verseny menetének ismertetése
13.00–17.00 : Improvizációs játékok 
Játékvezető: Mócsánné Nagy Ágnes drámapedagógus
17.00–18.00 Eredmények összesítése, közös játék
A zsűri tagjai: a Móricz Zsigmond Színház színművészei

18.00 BEUGRÓ című produkció
Szereplők: Kuti Patrícia, Széles Zita, Illyés Ákos, Tóth Zoltán

a Móricz Zsigmond Színház művészei

Kedves 
színjátékosok, 

drámapedagógusok!
A „Vásárhelyi Tehetségpont” második alkalommal 

rendezi meg a „Beugrócska” című Improvizációs Versenyt,
 amelyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny időpontja: 2009. november 22. (vasárnap)
Helyszín: Korányi Frigyes Gimnázium, Nagykálló (drámás terem)

OKTATÁS,  KULTÚRA
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Intimszféra
én többet kérek: azt, hogy a 
sorsomnak alkatrésze légy.

Szabó Lőrinc

Én azt a határt nem lépném át,
én meghagynám az intimszférád;
az, hogy kiadod mások titkát,
butaság, többé meg sem írják
neked, mi fontos és bizalmas,
hogy azzal is szerelmet vallhass,
hűséged bizonygatva egyre,
bizalmáért bizalmat vesztve,
nem bizalom jele már ez, hisz,
ki ezt kéri tőled: kisemmiz.

Így érveltem, nem tudva: úgyse
másért teszem, csak hogy ne csukd be
a kiskaput, s az életedben
egy körömnyi részem lehessen,
s azért, mert én sem tennék másképp,
sms-t, e-mailt elédtárnék,
hogy úgy legyek jelen sorsodban,
mint számítógépben egy program.
 
Most látom be, te vagy csak gazdag,
ki egész valód másnak adtad,
mint a nem evilági nászra
esküdött, glóriás apáca,
ki épp arról mondott le végleg,
amiről nekünk szól az élet,
de ő is úgy tud csak szeretni,
gyöngéden, orvul, ahogyan mi,
s körötted is azért e nimbusz,
mert láttam, hogy szeretni így tudsz,
s erre vágyom, e szeretetre,
s hogy ki vagy, nem azon mérem le,
velem hogy bánsz, ki nem jelentek
semmit neked. Egy idegennek
nem jár mosoly. Csak az bánt, ha más
életed: hazugság, öncsalás.

Minden ember annyit ér, ahány nyelvet 
tud - tartja a mondás. Ez a régi bölcsesség 
napjainkban talán még inkább érvényes. 
Az Unióhoz való csatlakozással kitágult a 
világ, bővültek a lehetőségek, de mindez 
mit sem ér, ha nem tudunk kommunikálni 
idegen nyelven.

Téves az az elképzelés, miszerint nyelvtudás-
ra csak a főiskolán, egyetemen tanuló hall-
gatóknak van szükségük. Hogy valaki akár 
itthon, akár külföldön jó szakember legyen, 
beszélnie kell idegen nyelveket. A külföldi 
munkaadók méltányolják a magyar szakem-
bereket, de elvárják a minimális szakszókincs 
tudását, magasabb szinten a tárgyalóképes 
nyelvi ismereteket. 
A magyarok nyelvismerete, idegen nyelvű 
kommunikációs képessége még ma sem tö-
kéletes, de lassan felnő egy generáció, amely 
tisztában van a nyelvtudás adta előnyökkel.  
A következő nemzedékek számára pedig ta-
lán olyan természetes lesz idegen nyelveket 
beszélni, mint enni, inni vagy lélegezni. 
Rögtön feltehetik a kérdést, hol lehet ilyen 
nyelvtudásra szert tenni? Nos, nem is kell 
messzire menni, ráadásul fi zetni sem kell érte, 
hiszen a Korányi Frigyes Gimnázium Intéz-
ményegység német-magyar két tanítási nyel-
vű tagozatán a felsőfokú nemzetközi nyelv-
vizsga és a biztos nyelvtudás nem elérhetetlen 
vagy megfi zethetetlen álom, hanem valóság. 
Tavaly végzett kéttanos diákjaink többsége 
angolból is letette a középfokú nyelvvizsgát. 
A sok óra, a csoportbontás valamint az anya-
nyelvi tanárok mind-mind hozzájárulnak a 

sikereinkhez. Ezen kívül számos lehetőség 
adódik tanulóink számára nyelvtudásuk bi-
zonyítására és fejlesztésére a célnyelvi orszá-
gokban is. 
Róka Zita, Veres Klaudia és Soltész Judit 3 
hónapot töltöttek Németországban vendég-
családoknál és ott is jártak iskolába.
Czifra Alexandra, Kiss Dóra, Kertes Enikő és 
Orbán Emese a metzingeni nyári munkájuk 
során ismerkedhettek meg német fi atalokkal 
és köthettek barátságot.
Ciorhan Betty a Diák-akadémia projektjében 
vett részt és 2 hetet tölthetett Európa más or-
szágaiból érkező diákokkal.
Májer Tünde országismereti ösztöndíjat nyert 

el és felejthetetlen élményekkel tért haza Né-
metországból.
Harakály Bianka Bécsben ismerkedett az 
osztrák nevezetességekkel és gyakorolta a 
nyelvet.
Büszkén számolhatunk be arról is, hogy a 
Berlini Fal leomlásának 20. évfordulójára 
rendezett versenyen kéttanosaink első helye-
zést értek el. A díjat a német nagykövetasz-
szony Budapesten ünnepélyes keretek közt 
adta át. 
Van tehát olyan képzési forma, amely felsőfo-
kú nyelvtudáshoz juttat, és amely sokak szá-
mára járható út.

Tudlik Tiborné

Nyelvtudás felsőfokon…

A német nyelvtanárnő, Tudlik Tiborné tanítványaival

Nyílt napok a 
középiskolában
A Nagykállói Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium Budai Nagy Antal 

Szakközépiskola Intézményegység (4320 
Nagykálló, Korányi F. út 23-27)

Nyílt nap: 2009. december 7-én (hétfő) 9   
óra

A Nagykállói Gimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium Korányi Frigyes Gimná-
zium Intézményegység (4320 Nagykálló, 

Korányi F. út 23-27)
- Ötosztályos német két tanítási nyelvű tago-
zat (01)
- Nyelvi előkészítő évfolyam – angol-infor-
matika osztály (02)
Nyílt nap: 2009. november 23. (hétfő) 9 óra 

- Drámás osztály (03)
- Általános gimnáziumi osztály (04)
Nyílt nap: 2009. november 24. (kedd) 9 óra

Hatosztályos gimnáziumi osztály (05)
Pályaválasztási szülői értekezlet: 2009. no-
vember 20. (péntek) 17 óra

Nagykálló 
kincsei

Kérjük azon kedves nagykállói lakosokat, 
akik két kezük munkájával készítenek va-
lami szépet, maradandót, vegyenek részt a 
december közepén tartandó kiállításon alko-
tásaikkal.
A Nagykállói Népművészeti Egyesület és 
a Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. 
”NAGYKÁLLÓI ALKOTÁSOK” címmel 
kiállítást rendez. Szeretnénk megmutatni, 
hogy a városunkban élő emberek milyen 
sokrétű, szemet gyönyörködtető alkotáso-
kat tudnak létrehozni, bemutatni.  (pl. kosár, 
csuhé, gyöngy, hímzés, csipke, faragás, fest-
mény, gyertya, üveg, üvegfestés, origami, 
makett, bőr, szőttes, baba, nemez, kerámia, 
stb.)
A tárgyak leadási határideje 2009. december 

1. Művelődési Központ, Kossuth út 8.
A kiállítás időpontja: 2009. december 07-

23.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt és 
minden érdeklődőt.

Részletes információ:
Félegyházi Józsefné személyesen, telefo-

non: 42/263-161, 20/985-1150
Blanár Katalin személyesen, telefonon: 

30/488-1073 

A Nagykállói 
Kállay Rudolf Szakiskola

2010/2011-es tanévi 
szakmakínálata

Szakiskolai osztályok

Szakirány Szakmacsoport Egyéb információ 
Idegen nyelv

Felvehető létszám

Humán Egészségügyi Angol 18 fő

Műszaki Építész Angol, német 36 fő

Műszaki Könnyűipar Angol, német 12 fő

Humán Szociális Angol, német 18 fő

Gazdasági és szol-
gáltatás

Vendéglátás és ide-
genforgalom

Angol, német 24 fő

Igény szerint kollégiumi férőhelyet biztosítunk.

Jelentkezés feltétele: Érvényes 8. osztályos bizonyítvány.

OKJ szerinti képzések

Szakma 
neve

OKJ Szak-
maszám

Felvételi kö-
vetelmény

Képzési idő Választható 
nyelv

Felvehető 
létszám

Ápolási 
asszisztens

33 723 01 
0000 00 00

10. oszt. 
végz.

2 év Angol 14 fő

Szociális 
gondozó és 

ápoló

33 762 01 
0010 33 02

10. oszt. 
végz.

2 év Angol 14 fő

Pincér 33 811 02 
1000 00 00

10. oszt. 
végz.

3 év Angol, 
Német

14 fő

Épület és 
építménybá-

dogos

31 582 07 
1000 00 00

10. oszt. 
végz. *

2 év Angol, 
Német

14 fő

Kőműves 31 582 15 
1000 00 00

10. oszt. 
végz.*

3 év Angol, 
Német

24 fő

Női szabó 33 542 05 
0010 33 03 

10. oszt. 
végz.

3 év 14 fő

A szakképzés megkezdésének feltétele 10. osztály megléte, vagy *8. ált. és betöltött 16. élet-
év. Második szakma megszerzésére irányuló tanulmányok esetén a törvényi előírásoknak 
megfelelően a hallgató tandíj fi zetésére kötelezett (kivétel a hátrányos helyzetű tanuló).

FIGYELEM! A törvényi változások lehetővé teszik a 8. osztály elvégzése után az Épület– és építménybádogos, valamint a Kőműves szakmára történő belépést azon tanulók 
számára, akik betöltötték 16. életévüket.
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Nagykálló Város Polgármesteri Hi-
vatala házszámrendezést végez 
Nagykálló területén, mely rendezés 
Nagykálló Város Polgármesteri Hi-
vatala hatósági nyilvántartásához 
szükséges. Az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. Törvény 58.§ (1) és (2) m) 
pontja szerint – az építésügyi hatósá-
gok, a települési jegyző hatósági nyil-
vántartást vezet azon területi, környe-

zeti és műszaki adatokról, amelyek a 
településrendezéshez és a tervezéshez, 
az építésügy körébe tartozó tevékeny-
ségek ellátásához szükségesek. 
A házszámrendezés során Nagykálló 
Város lakosainak lakcímváltozását egy 
kormányrendelet szerint Nagykálló 
Város Jegyzője, mint I. fokú Építés-
ügyi Hatóság hivatalból vezeti át a 
lakcímnyilvántartásba, hatósági bizo-
nyítványt állít ki, és kezdeményezi a 

Körzeti Földhivatalnál a változás át-
vezetését. A Földhivatal az átvezetés 
megtörténtéről összefoglaló határozat-
ban értesíti a Jegyzőt és az ingatlannal 
rendelkezni jogosult személy(eke)t.
A települési belterületen a házszám-
rendezés utcánként fog megtörténni. 
A lakcímváltozásról a lakos a Körzeti 
Földhivataltól kapott határozatból fog 
értesülni, mely kézhezvételét követő-
en a Nagykálló Város Polgármesteri 

Hivatal Okmányirodájában térítés-
mentesen átveheti lakcímigazoló ok-
mányát.
A közműveknél (E-ON, TIGÁZ, 
TESZOVÁL), valamint egyéb szol-
gáltatóknál történő átvezetés a lakos 
kötelezettsége. Az átvezetés minden 
esetben térítésmentes, ha azt hivatal-
ból történő házszámrendezés indo-
kolttá teszi.

Dr. Török László, jegyző

(A Nagykállói Hírmondó 2009. áp-
rilisi számában már közzétettük: 
a Bátori, a Korányi F., a Kossuth, 
a Nagybalkányi, a Nagyszállási, 
az Orosi, illetve a ludastói: Alma, 
Birisi, Geszterédi és az Iskola utakon 
megtörtént házszámrendezési módo-
sításokat. A novemberi és decemberi 
lapszámban Nagykálló Város terü-
letén lévő további közterületek ház-
számrendezést közöljük.)

Tisztelt lakosok!

Ady Endre köz
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
2666 1
2667 3
2668 5
2672/2 2
2672/1 4

Ady Endre utca 
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
2186 1
2183 3
2182 5
2181 7
2707 9
2706 11
2704 13
2702 15
2701 17
2698 19
2697 21
2694 23
2691 25
2190 2
2191 4
2192 6
2193 8
2194/1 10
2194/2 12
2195 14
2662/5 18
2664 20
2665 22
2673 24
2674 26
2675 28
2676 30
2677 32
2678 34
2681 36
2680 38
2683 40
2685 42

Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utca

Helyrajzi 
szám

Házszám, 
emelet, ajtó

431 2
432 4
435 6
436 8
439 10
440 12
441 14
444 16
445 18
449 20
450 22
452 24
457 1
458 3
461 5-7
465 9
466 11
469 13
470 15
471 17
472 19
476 21

Ibolya utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
307/1 2
306 4
305 6
304 8
303 10
302/1 12
302/2 14
302/3 16
328 18
329 20
330 22
331 24
332/1 26
333/3 28
333/4 30
336/1 32
336/2 34
368/5 36
368/4 38
368/3 40
368/2 42
368/8 44
368/7 46
318/1 1
317/1 3
315 5
316/1 7
316/2 9
317/2 11
318/2 13
319/2 15
320/2 17
322 19
323 21
359/2 23
359/3 25
361/2 27
362/2 29
363/2 31
364/2 33

Bátori út
Helyrajzi szám

712/1
712/4 

Bátori út
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
507/2 28
859/6 23
858/1 31
514 36/a
519/1 50
528 70/a
734/1 104
734/2 104/a
738/1 112
692/2 157/a
692/1 157/b
712/1
712/4

Bethlen Gábor utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
464/1 2
467 4
468 6
473 8
474 10
475 12
478 14
480 1
484 3
485 5
486 7
487 9
490 11
491 13

Bocskai István utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
27 1
31 3
32/1 5
32/2 7
37 9
38 11
39 13
40 15
41/1 17
68 19
71/1 21
72 23
73 25
74 27
75 29
86 31
87 33
88 35
89 37
90 39
91 41
92 43
93 45
94 47
95 49
96 51
98/1 53
99/1 55
100 57
101 59
102/2 61
102/1 63
2755/1 2-4
2757/1 6

Bocskai István utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
2758 8
2770/1 10
2770/2 12
2771 14
2772 16
2773/1 18
2775/7 20
2775/5 22
2867/1 24
2867/2 26
2868 28
2869/1 30
2869/2 32
2871 34
2915/2 36
2916 38
2917/5 40
2917/4 42
2917/3 44
2913/2 46
2918/4 48
2918/5 50
2918/7 52
2918/8 54
2921 56
2922 58
2923 60
2924 62
2925 64
2926 66
2928 68
2929 70
2930/1 72
2930/2 74
2931 76

Bocskai zug
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
2775/3 1
2866 2
2865 3
2870 4

Deák Ferenc utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
355 2
365 4
366 6
367/1 8
369 10
370/2 12
370/1 14
371/1 16
392 18
393 20
394 22
395 24
396 26
397 28

Deák Ferenc utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
400 30
399/1 32
404 1
477 3
492 5
495/4 7
495/3 9
495/2 11

Egres utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
113 2
112 4
111 6
110 8
109 10
98/2 1
108 3

Erdőalja utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
3009/28 1
3009/18 3
3009/11 5
3009/10 7
3009/6 9
3009/5 11
3019 13
3020 15
3021 17
3022 19
3023 21
3027/1 23
3027/2 25
3029/5 27
3029/2 29
3043 31
3044/1 33
3044/2 35
3044/3 37
3045 39
3046 41
3047 43
3048/2 45
3048/1 47
3049 49
3050 51
3051 53
3076/8 2
3076/5 4
3076/10 6
3076/9 8
3075 10
3073 12
3072 14
3071 16
3069/1 18
3068 20
3067 22

Erdőalja utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
3066 24
3065/2 26
3065/1 28
3064 30
3063 32
3062 34
3061 36
3060 38
3059 40
3058 42

Eszperantó utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
325 1
324 3
340/2 2
340/1 4
329 6
338 8
337/2 12

Fenyő utca
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
3002 1
3003 3
3005/3 5
3005/2 7
3005/1 9
3006/1 11
3006/2 13
3007/6 15
3007/3 17
3007/7 19
3007/8 21
2795/30 23
3009/26 2
3009/1 4
3012 6
3013 8
3014/2 10
3014/3 12
3015 14
3017/1 16

Gyöngyvirág köz
Helyrajzi 

szám
Házszám, 

emelet, ajtó
594/2 1
594/1 3
593 5
592 7
591 9
587/1 2
587/2 4
587/3 6
587/4 8
588/1 10
588/2 12
588/3 14
589 16
603 18
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www.nagykallo.hu

Telefon: 42/263-141; 70/24-313-24
E-mail: nagykallohirmondo@gmail.com

Felnőtteknek:
Szakirodalom
Megújuló energiák / Juhász Á.
Varázsos évek : [a gyerekkor problémái] 
/ Fraiberg, S.
Az iskola korszerű funkciói / Bábosik I.
A paranormális jelenségek könyve 
Engedj el! : leválás, önállóság, szabadság 
/ Rufo, M. 
Amit az óvónőnek észre kell venni / 
Aszalai A. 
Ünnepre és emléknapra : forgatóköny-
vek évfordulókhoz, iskolai ünnepekhez 
/ Döme Zs.
Mohács felé / Tringli I.
Larousse babakönyv / Lassus, I. 

Mítoszok és legendák közelről / Philip, 
N.
Világörökség : az emberiség kulturális és 
természeti értékei
Szépirodalom
Tiszta tűz / Vámos M.
A férjem szeretői / Asher, B.
Vétkek és vezeklések / Gaskell, E. C. 
Kívánj bármit! / Hill, M. 
Medvekaland a Kárpátokban / Kemény 
J. 
Próbaidős szerelem / Macomber, D. 
Az ősi küldött / Tormay C.
Nem teljesen idegen / Roberts, N. 
Az Argoliszi öböl : regény / Sándor I. 
A cárné lánya / Erickson, C.

A Hold a hetedik házban : novellák / 
Rakovszky Zs. 

Gyerekeknek:
Szakirodalom
Forgató könyv : gyermekfoglalkozások 
A bogarak világa / Merkl O. 
Zene; Film; Színház; Festészet és szobrá-
szat / Roca, N.
Szólalj meg bátran angolul ; németül / 
Wilkers, A. 
Bálnák és delfinek / Davidson, S. 
Kígyók / Firth, R.
Majmok / Taylor, B. 
Hüllők / Weber, B. 
Állati lakhelyek / Wilkes, A. 
Játékok gyermekzsúrokra / Bartl, A.

Dinoszauruszok / Matthews, R. 
Első enciklopédiám Micimackóval és 
barátaival
Repülés / Dibben, C. 
Szépirodalom
Márti és a csodás ajándék / Delahaye, G.
Márti meglepi kisvendégét / Delahaye, 
G.
Százlábú : versek óvodásoknak / Bartos, 
E. 
H.S.M. : Forgatás indul! / Grace, N. B.
H. Montana : Turnéláz / Richards, K.
A maják titka / Felten, M.
Esti mesék : válogatás H. C. Andersen és 
a Grimm testvérek meséiből
Dani a nagy családerdőben / Zalán T.

KÖNYVJELZŐ
A ratkó József Városi könyvtár novemberi könyvajánlója

egészítsd ki a mesecímet: Az arany-
szőrű…………..
1. – juhász, 2. – kandúr, X. – bárány
egészítsd ki a következő mesecímet 
is: A vitéz………
1. – király, 2. – szabólegény, X. – leány
kedvenc mesefiguránk Vuk. Milyen 
állat?
1. – kutya, 2. – mókus, X. –róka
Milyen állat a Mekk elek?
1. – oroszlán, 2. – cica, X. – kecske
Melyik mesefigura neve a Süsü?
1. –malacka, 2. – elefánt, X. – sárkány
kinek a párja tádé?
1. – Bambi, 2. – Mazsola, X. – Babar
Melyik mesében nincs vadász?
1. – Hófehérke, 2. – Piroska és a farkas 
X. – Hamupipőke
Melyik mesében nincs királyfi?
1. – Hófehérke, 2. – A császár új ruhája, 
X. – Hamupipőke
Melyik mesében nincs mostoha?
1. – Hófehérke, 2. – Piroska és a farkas, 
X. – Hamupipőke
Melyik mesét írta Benedek elek?
1. – A hókirálynő, 2. – A császár új ru-

hája, X. – A csillagszemű juhász
Melyik Grimm-mese?
1. – Holle anyó, 2. – A rút kiskacsa, X. 
– A rendíthetetlen ólomkatona
Melyik nem Walt Disney-mese?
1. – Donald kacsa, 2. – Mickey egér, 
X. – Sicc
Melyik meseszereplő adhatta fel ezt a 
hirdetést?
„Keresem azt a szolgálóleányt, aki he-
lyettesítene engem a magválogatásban, 
amíg én elmegyek mulatni a bálba. Ígé-
rem, éjfélre itthon leszek!”
1. – Bambi, 2. – Mazsola, X. – Hamu-
pipőke
találd ki, milyen állatról szól a vers?
„Egyszer volt egy nagy csoda: 
neve………iskola, Ki nem szólt, csak 
bégetett, az kapott dicséretet.”
1. – bárány, 2. – birka, X. – tehén
A helyes megfejtéseket november 30-
ig juttassátok el a fiókkönyvtárba, (ál-
talános iskola alagsora), neveteket és 
a címeteket ne felejtsétek el ráírni! A 
nyereményt december 3-án veheti át a 
szerencsés nyertes.

„A mese útja......” játék minden gyereknek, aki a mesét szereti

Kedves Gyerekek!
6.  forduló

Kedves gyerekek! Októberben sajnos nem érkezett helyes megfejtés.
A játék utolsó feladványa következik:

Szeptemberben Székesfehérváron 
rendezték meg 20-ik alkalommal a 
Szív Egyesületek Országos Sportta-
lálkozóját, melyen a Nagykállói Szív 
Egyesület is részt vett. A versenyen 
szereplőknek sikerült szép eredmé-
nyeket elérni. 
A képen (balról jobbra) azok a 
nagykállói egyesületi tagok lát-

hatók, akik dobogós helyezést ér-
tek el. Tóth Györgyné asztalitenisz 
egyéni és párosban ezüst, Tímár 
Imre 800 m-es síkfutásban arany, 
Hamar Vilmosné asztalitenisz pá-
rosban  ezüst, Hamar Vilmos 100 
m-es mellúszásban bronz, Ruszka 
Lőrincné női sakkban ezüst érmet 
szerzett.

Szívvel (lélekkel)
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Tóth József
Kozsla József
Vágó Sándorné
Dallos András
Czagány László
Tündik Mihály

ELHUNYTAK 
– 2009. október

grATULáLUNK
a házasságot kötött pároknak:
Makay Zsolt - Gyarmati 
Renáta

Nagykálló, Bátori úton vállalko-
zásra is alkalmas családi ház (55 
m2 lakótér + 50 m2 irodahelyi-
ség), dupla garázzsal, játszótér-
rel, kondenzációs kazánnal EL-
ADÓ. Irányár: 9,8 M Ft. Telefon: 
30/205-0494, 30/822-3925
Nagykálló, Bátori úton kettős 
fűtésrendszerű, hőszigetelt 
családi ház 60 m2 pincével, 20 
m2 garázzsal, 27 m2 működő 
üzlettel ELADÓ. Irányár: 13,8 M 
Ft. Telefon: 42/263-044
Nagykállóban, Kállai Éva u. 34. 
sz. alatt 2 szobás, étkezős, für-
dőszobás, 2 cserépkályha fűtésű 
lakás ELADÓ. Irányár: 4,3 M Ft.
Nagykállóban, Kállai Éva utcán 
jó állapotban lévő összkomfortos, 
felújított ház melléképületekkel 
ELADÓ, vagy kisebbre cserélhe-
tő. Telefon: 70/344-9858
Nagykálló központjában, 
a Petőfi utcán polgári típusú 
összkomfortos, gázkonvektoros 
családi ház, 41 m-es utcafronttal 
ELADÓ. Ár: 7,5 M Ft. Telefon: 
70/322-7974
Nagykállóban Szakolyi úton 2 
szobás gáz+vegyes tüzeléses, 
felújítandó ház ELADÓ. Ár: 6 M 
Ft. Telefon: 30/259-2700
Nyíregyházán, Jósavárosban 

A p r ó H i r d E T é s
36 m2-es felújított, szép állapot-
ban lévő lakás ELADÓ. Irányár: 
6,9 millió Ft. Telefon: 70/459-
6753
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
3698 m2-es építésre is alkalmas 
telek ELADÓ. Telefon: 30/648-
5208
Nagykállóban Csokonai utcán 
926 m2-es építési telek ELADÓ. 
Telefon: 42/263-501
40-50 m3 töltőföld INGYEN 
ELVIHETŐ. Telefon: 20/399-1895
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK. 
Telefon: 20/804-6100
1995-ös évjáratú, frissen 
műszakiztatott Renault Twingo 
személygépkocsi ELADÓ. 
Irányár: 250.000.-Ft. Telefon: 
30/488-1069 
Suzuki Swiftre (2005-ös évjára-
túra), 3 ajtósra légterelő ELADÓ. 
Ár: 5 E Ft. Telefon: 20/989-4123
ELADÓ egy 4 ütemű HONDA 
TODAY 2005-ös robogó nagyon 
szép állapotban. Telefon: 20/450-
9087
Téli gumi garnitúra (4 db) 
Goodyear 175/65R 14-es 
acélfelnire szerelve, centírozva, 

jó állapotban ELADÓ. Telefon: 
30/417-9139
Három részes mályva színű 
ülőgarnitúra fekhellyé alakítha-
tó, 2 fotellel ELADÓ. Telefon: 
30/371-4659
Kétszemélyes kanapé, fotelek, 
karnisok, gázpalackok ELADÓK. 
Telefon: 42/263-040
Verona szekrénysor, szép 
állapotban, 5 részes, plusz 
ágyneműtartó ELADÓ. Telefon: 
30/371-4659
6 személyes fehér étkező garni-
túra, székekkel ELADÓ.  Telefon: 
30/371-4659
Heverők, franciaágyak, 
sarokülők kárpitozását, egyedi 
puffok gyártását, kisebb asztalos 
munkát rövid határidővel vállalok. 
Telefon: 20/396 -3561 
2 db új tűzgátló ajtó ELADÓ. 
Telefon: 30/371-4659
Hajdú centrifuga, mosógép és 
egy Eletromat termál mosógép 
ELADÓ. Telefon: 42/ 263-673
50 l villanybojler (Ariston) újsze-
rű állapotban ELADÓ. Telefon: 
30/371-4659
Békéscsabai kétfülű használt 
cserép (2400 db) ELADÓ. Irány-
ár: 40 Ft/db. Telefon: 20/616-0825

2 darab original mosdókagyló  
ELADÓ. Telefon: 30/371-4659
1 db kitűnő állapotban lévő 
parapetes gázkonvektor ELADÓ. 
Érdeklődni: 20/418-9523
300 literes Electrolux fagyasztó-
láda újszerű állapotban ELADÓ.
Telefon: 30/371-4659
Peg Perego Mokka 2009-es 
babahordozó újszerű, megkímélt, 
kiváló állapotban ELADÓ.  
Európai Uniós szabványnak 
megfelelő, minden autóba be-
csatolható. (Bolti ár: 49.900 Ft)  
Eladási ár: 35.000 Ft. Telefon: 30/ 
371-4658 
Parkettázást, csiszolást, lak-
kozást, laminált padló lerakását 
rövid határidővel, garanciával 
vállalok. Közületek részére is. 
Telefon: 70/576-5372
Német nyelvből korrepetálást, 
oktatást vállalok kedvező áron. 
Telefon: 20/338-1146
Magyar és orosz nyelvből kor-
repetálást, érettségire felkészítést 
vállalok. Telefon: 70/348-7714
HO-HO-HO-HÓÓ a Mikulás 
házhoz megy! Ha szeretné, hogy 
gyermekének a Mikulás vigye 
el az ajándékot, hívjon! Telefon: 
30/421-8912


