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2010. a fejlesztések 
éve Nagykállóban

Az idei évben szembetűnő változá-
sok történnek majd Nagykállóban, 
melyek egytől egyig az itt élők élet-
minőségének javítását, a gazdaság 
fejlődését, a munkanélküliség 
csökkentését szolgálják.

A város minden részén, Harangodtól 
a László tanyai útig, a belvárostól 
a Ludastóig és Birke-tanyáig min-
denhol tapasztalhatóak lesznek a 
korábban az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégiában megfogalmazott 
fejlesztések.  
Az Európai Unió és hazai támogatási 
lehetőségek hatékony kihasználásá-

val számos egyéb fejlesztés mellett 
megépül, illetve felújításra kerül 10 
km járdaszakasz, 13 kilométernyi út 
új burkolatot kap, épül 2,2 km-nyi 
kerékpárút és 54 904 nm-nyi terüle-
ten történik zöldterület rendezés, il-
letve térkialakítás. Ezekkel a fejlesz-
tésekkel a településen az egy főre eső 
pályázati támogatások összege több 
mint 400 000 Ft, ami összességében 
4 milliárd forint összegű támogatást 
jelent a városnak. Ezzel az egy főre 
eső pályázati támogatások összege 
meghaladja nem csak a régiós, de az 
országos átlagot is.

(folytatás a 3. oldalon)

Március, gyönyörű március
A 162 évvel ezelőtt történt esemé-
nyek felelevenítésével a hősök, a 
szabadságért életüket áldozó, bátor 
hazafi ak előtt tisztelgett az ország 
március 15-én. Nagykállóban is az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharcban az ország szabadságáért 
küzdő hősökre emlékeztek.

A címmel ellentétben nyoma sem 
volt a tavaszi zsongásnak márci-
us 15-ének reggelén - mint aho-
gyan az ország nagy részén így 
- Nagykállóban sem, hiszen a már-
ciusi télben hóesés és orkánerejű 
szél váltogatta egymást, ezért a 
Szabadság kertbe meghirdetett 

városi ünnepséget a szervezők a 
Sportcsarnokban tartották meg, 
amelynek nézőtere zsúfolásig meg-
telt a másfél évszázaddal ezelőtt 
március idusán történt események-
ben résztvevők előtt tisztelgő kö-
zönséggel.

(folytatás az 5. oldalon)

Meghiúsult rablás
Március 5-én a hajnali órákban az 
OTP Bank nagykállói fi ókjában 
található bankautomatából isme-
retlen tettes vagy tettesek megpró-
bálták elvinni az abban elhelyezett 
készpénzt, azonban feltehetően 
megzavarták őket, így meghiúsult 
a rablás. A Nagykállói Rendőrőrs 
munkatársai nyomoznak az ügy-

ben, akik további részleteket egy-
előre nem árultak el.
A rendőrség kéri, hogy aki március 
5-én a reggeli órákban megfordult 
az OTB Bank, az autóbusz-állomás, 
vagy az iskola környékén, jelent-
kezzen a Nagykállói Rendőrőrsön 
Nagy Viktor r. főhadnagynál, vagy 
Szakály László r. századosnál.

M e g h í v ó

A Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt, 
kedves családját és irodalom kedvelő barátait

a KÖLTÉSZET NAPJA 

alkalmából rendezendő városi ünnepségre.

Időpont: 2010. április 12. (hétfő) 17 óra
Helyszín: Művelődési Központ Kamaraterme

Közreműködnek:
- a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat Szín-Kör Stúdió színjátszó csoportja 
„a Vers és Mi” című előadásukkal

Felkészítő tanár: Frankné Somogyi Zsuzsa

- Kuncz László énekművész, versmondó „Hajnali részegség” című műsorával.

A csapadékvíz-elvezető csatornák 
felújítása és újak építése fontos 
feladat a településen –mondta 
Juhász Zoltán polgármester.

Nagykállóban még az elmúlt év 
őszén kezdődött a csapadékvíz-elve-
zető hálózat kiépítése a Kossuth és 
a Nagybalkányi úton. Idén a fagyok 
elmúltával ismét felvonultak a mun-
kagépek, a Teszovál Kft. munkatár-
sai  pedig az említett szakaszokon 
földmunkákat végeznek, árkokat 
ásnak, csöveket fektetnek le. Ennek 
köszönhetően a városban mintegy 
1,5 km hosszú útszakaszon épül ki 
csapadékvíz-elvezető rendszer. 
– Nagy örömünkre szolgál, hogy vá-
rosunkban tovább folytatódik a csa-
padékvíz-elvezető hálózat építése, 
bővítése. Nagykálló több pontján, a 
forgalmas útszakaszok mentén élők 

ugyanis már régóta várták, hogy 
megtörténjen ez a beruházás, illetve 
az azt követő aszfaltozás. A vízelve-
zető rendszer kiépítését Nagykálló 
Város Önkormányzata saját forrásból 
biztosítja – mondta Juhász Zoltán.
Polgármester úr hozzátette, hogy 
mindkét út mentén a közeljövőben – 
pályázati forrásból és önkormányzati 
saját erőből – megépülhetnek a jár-
daszakaszok is, amivel szintén régi 

vágya teljesülhet a két forgalmas út 
mentén élőknek.
– A Kossuth és a Nagybalkányi úton 
a csapadékvíz-elvezető rendszer meg-
építését követően azonban nem dől-
hetünk hátra. Idén tavasszal ugyanis 
elkezdődik a Simonyi út több mint 700 
m hosszú szakaszának felújítása – fo-
lyókás csapadékvíz-elvezető rendszer 
építése, illetve ezt követően az út asz-
faltozása – tette hozzá Juhász Zoltán.

Csatornák épülnek

A szakemberek kérik a járműve-
zetőket, hogy a balesetek és kelle-
metlenségek megelőzése érdeké-
ben a kihelyezett forgalmi táblák 
utasításainak megfelelően, fi gyel-
mesen és óvatosan közlekedjenek 
azokon a szakaszokon, ahol köz-
művesítés és aszfaltozás folyik. A 
gyorsabb közlekedés érdekében 
aki teheti, kerülje el az említett 
útvonalakat.

Tó a dűlőben
Markológépek, teherautók zaja 
rázta föl a Forrás-dűlő már-már 
unalmas nyugalmát március 
elején. A kiérkező munkások előbb 
bozótot irtottak, majd pedig a 
gépekkel földmunkákba kezdtek.

Kevesen tudják, hogy ebben a kül-
területi városrészben évekkel ezelőtt 
egy méretes víztározót alakítottak ki, 
amit idővel a természet és az ember 
betemetett. Az önkormányzat azon-
ban az elmúlt évben pályázatot nyúj-
tott be „Nagykálló külterületi vízren-
dezése” címmel a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz és nyert 
58 843 168 Ft támogatást a terület 
fejlesztésére.
A támogatásból a Forrás-dűlőben ta-
lálható, ám mára betemetett 27 000 
nm-es alapterületű, 3 m mély víztá-
rozó tisztítását, mélyítését végzik el a 
Teszovál Kft. munkatársai. A munkák 
várhatóan május 15-ig befejeződnek. 
Az így kialakított víztározóba a kelet-
kezett csapadékvizet tárolják majd.
A pályázaton nyert támogatási összeg 
egy részéből – szintén a Forrás-dűlő-
ben – 6 darab külterületi csapadékvíz 
elvezető árok felújítását is elvégzik.

Építik a tavat

Még ma sem működik

Építik a csapadékvíz-elvezető rendszert is



elsősorban

2 NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM – 2010. FebruÁr

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló város lapja – Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5–7.
Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea, e-mail: bornemisza.andrea@gmail.com

Nyomdai munkálatok: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. – Megjelenik: Nagykálló város területén, 3800 példányban.
Terjeszti: Inform Média Kft. – ISSN: 1216-1214

A TESZOVÁL Kft. ezúton tájé-
koztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy 
2010. január 1-jétől megváltozott a 
szolgáltató általi mérőóra-leolva-
sás rendje.

2010. január 1. után  évente 1 alka-
lommal – minden év OKTÓBERÉ-
BEN – történik a szolgáltató általi 
mérőóra-leolvasás. A köztes idő-
szakban lehetőség van átalánydíj 
fizetésére, illetve a havi rendsze-
rességgel történő mérőállás közlés 
alapján való díjfizetésre. 
A havi rendszerességgel történő 
mérőállás közlés esetén:

a mérőállás bejelentésének határide-
je: minden hónap első 3 munkanap-
ja,
a bejelentés tartalma: 
fogyasztó neve,
fogyasztó címe,
fogyasztó azonosító,
mérőóra(k) gyári száma,
mérőállás(ok),
a bejelentés formája:
telefonon: +36-42/263-267
email: víz@teszoval.hu
A Teszovál Kft. kizárólag a fentiek-
ben meghatározott tartalmi elemek-
nek megfelelő formában benyújtott 
mérőóraállást tud elfogadni!

Évente egyszer Tájékoztató  
a közlekedési támogatásról

Közlekedési támogatás a súlyos 
mozgáskorlátozott  
személy közlekedési többlet-
költségeinek részleges támoga-
tására. 

Alapösszege 7000 Ft, de ameny-
nyiben a jogosult tanulói jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban 
áll és 1–62 éves korú a támogatás 
alapösszeg 3,5-szerese (24 500 
Ft.) Ezen összegek az alapösszeg 
0,5-szeresével emelkednek, ha sú-
lyos mozgáskorlátozott személy 

kiskorú(ak) eltartásáról saját ház-
tartásban gondoskodik. Nem jogo-
sult közlekedési támogatásra az a 
súlyos mozgáskorlátozott személy, 
aki fogyatékossági támogatásban 
részesül. 

Április 30-áig

A súlyosan mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési támogatás irán-
ti kérelme tárgyév április 30-áig 
nyújtható be, ezt követően csak ab-
ban az esetben, ha a súlyos mozgás-

korlátozottság ténye a tárgyévben 
következett be.
Feltétel: a kérelmező családjában az 
előző évi egy főre jutó havi átlagos 
nettó jövedelem ne haladja meg a 
tárgyév január 1. napján érvényes 
öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének kettő és félszeresét (jelenleg 
71 250 Ft).
A kérelem az erre a célra rendsze-
resített formanyomtatványon nyújt-
ható be a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán.

Domokos Árpádné

Gazdálkodóknak
– A monitoring adatszolgáltatásról –

Vállalkozók figyelmébe

A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet 
részletesen szabályozza a monito-
ring adatszolgáltatásra vonatkozó 
kötelezettséget. A több jogcímet 
is igénybevevőknek – a korábbi 
időszakhoz képest – némileg köny-
nyebb a dolguk.

Ki kötelezett a monitoring adatszol-
gáltatásra?
A törvény szerint az ügyfél az igény-
be vett (EMVA társfinanszírozott) 
támogatáshoz kapcsolódóan köteles 
a monitoring-rendszer működtetése 
céljából a 18/2009. (III.6.) FVM ren-
delet szerint adatot szolgáltatni.
Ez a kötelezettség kiterjed minden, az 
ÚMVP alapján meghirdetett jogcím 
keretében támogatott tevékenységre, 
amelyre a támogatási határozat meg-
született, vagy a támogatási szerző-
dés megkötésre került, ill. a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv keretében fi-
nanszírozott áthúzódó támogatások-
ra, a hozzá kapcsolódó működtetési, 
fenntartási időszakra.
Monitoring adatszolgáltatás ideje
Fontos tudni, hogy az idén az adat-
szolgáltatásra 2010. február 15. és 
március 16. között kerülhet sor és 
csakis elektronikus úton, ügyfélka-

pun keresztül kell adatait megadnia.
Mely támogatásra vonatkozóan köte-
lező az adatszolgáltatás?
Az EMVA által társfinanszírozott 
minden támogatás adatszolgáltatásra 
kötelezett. Néhány jogcím a teljesség 
igénye nélkül:

Agrár- környezetgazdálkodás
NATURA 2000 mezőgazdasági te-
rületen gazdálkodás
KAT területen gazdálkodás
Mezőgazdasági terület erdősítése
Erdő- környezetvédelem stb.
Termelői csoport létrehozása
Szakképzési és tájékoztatási tevé-
kenységek
Mezőgazdasági üzemek korszerű-
sítése
Erdők gazdasági értékének növe-
lése
Gazdaság átadása
Mezőgazdasági és erdészeti inf-
rastruktúra fejlesztése
Őshonos és veszélyeztetett állatfaj-
ták megőrzése

Az ellenőrzésekkel kapcsolatos tud-
nivalók
Az MVH jogosult helyszíni ellenőr-
zés keretében, ill. adminisztratív úton 
az adatszolgáltatás helyességét ellen-

őrizni. Aki az előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem, vagy késedel-
mesen, hiányosan, vagy nem előírt 
módon teljesíti, 500 000 Ft-ig terjedő 
mulasztási bírsággal sújtható!
Az adatszolgáltatás célja
Az adatszolgáltatás azt a célt szol-
gálja, hogy a támogatást felügyelő 
szervezetek, az Európai Unió ké-
pet kapjon arról, hogy a szubvenció 
mennyire segítette a gazdálkodó te-
vékenységét, miként valósultak meg 
az EMVA célkitűzései az uniós for-
rások igénybevételével. Ezen érté-
keléseket az EU felé is továbbítani 
szükséges feldolgozást követően. 
Lényeges, hogy a gazdálkodó min-
den évben csak az adatszolgáltatás 
évét megelőző évre – vagy pénzügyi-
leg lezárt évre – vonatkozóan köteles 
adatot szolgáltatni.
Javasoljuk időben előkészíteni az 
adatokat, költségek, kiadások, művelt 
terület, foglalkoztatottak száma, net-
tó árbevétel stb. Ezek helyességére a 
keresztellenőrzések miatt is érdemes 
odafigyelni!

Horváth Mariann
Bellus József

ügyfélszolgálati tanácsadók
Magyar Agrárkamara

Az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény 2010. január 1-jét követő 
hatályba lépését követően az egyé-
ni vállalkozói tevékenység meg-
kezdése már csak bejelentés-köte-
les tevékenység, és valamennyi, a 
vállalkozással kapcsolatos bejelen-
tés elektronikusan intézhető. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentése marad 
az az egyedüli ügytípus, amely mind 
személyesen az okmányirodában, 
mind pedig elektronikus úton intéz-
hető lesz.
2010. január 1-jét követően a válto-
zás-bejelentési, a szünetelés, illetve 
megszüntetés bejelentési ügyek kizá-
rólag elektronikus úton, az erre szol-
gáló elektronikus nyomtatványok 
igénybevételével, az Ügyfélkapun 
keresztül kezdeményezhetőek.
2010. január 1-jét követően a vál-
lalkozói igazolvány kiváltása a te-

vékenység megkezdésének és foly-
tatásának nem feltétele, az csak az 
egyéni vállalkozó kérésére kerül 
kiállításra. A 2010. január 1-jét meg-
előzően kiadott vállalkozói igazolvá-
nyok a bennük foglalt adatok meg-
változásáig, illetve visszavonásukig 
továbbra is érvényesek maradnak.
Aki még nem rendelkezik Ügyfélka-
puval, egyéni vállalkozói tevékeny-
ségének megkezdését személyesen 
is bejelentheti az okmányirodában, 
ahol egyúttal díjmentesen Ügyfélka-
put is létrehozunk részére.
Az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentése, a vál-
tozás-bejelentés, az egyéni vállalko-
zói tevékenység szünetelésének és 
megszűnésének bejelentése díj- és 
illetékmentes.
Illetékfizetési kötelezettsége csak 
azon ügyfeleknek van, akik egyéni 
vállalkozói igazolvány kiállítását 
kérik. 

Somogyiné Marozsán Lívia
Ügyintézés tárgya Illeték

Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása 10 000 Ft
A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosítása  
(a módosított adatok számára tekintet nélkül)

3000 Ft

A vállalkozói igazolvány megrongálódása, megsemmisülése, 
elvesztése miatti pótlás

5000 Ft

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató  

Központ szolgáltatásain belül működő
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

a saját lakásukban nyújt segítséget azoknak, akik önmaguk  
ellátására nem, vagy csak részben képesek.

Segítségnyújtás:
bevásárlásban, 

étkezésben,
személyi és környezeti higiéniás körülményeinek  

megtartásában,
gyógyszerek feliratásában és kiváltásában,

háziorvossal való kapcsolattartásban,
vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 

elhárításában,
szociális ügyek intézésében stb.

A SZOLGÁLTATÁS INGYENES!

Forduljon hozzánk bizalommal!
Információ: Nagykálló, Kossuth u. 40.

Tel.: 42/263-136

Megújul a családok átmeneti otthona
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 2008. 
októberében pályázatot nyújtott be az 
ÚJ MAGYARORSZG FEJLESZTÉ-
SI TERV Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program Bentlakásos intéz-
mények korszerűsítése c. pályázati 
felhívására Európai Uniós támogatási 
forrás elnyerésére annak érdekében, 
hogy a fenntartásában működő Dél-
Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 
Központ Nagykállói intézményegy-
ség családok átmeneti otthona épü-
letét korszerűsítse. A pályázat 2009. 
évben pozitív elbírálásban részesült 
a 31 millió forint összköltségű beru-
házáshoz több mint 29 millió forint 
Európai Uniós támogatási forrást si-
került elnyerni. 
A projekt hosszú távon a hátrányos 
helyzetű térségben élő szociálisan rá-
szorult emberek életminőségének ja-

vítását tűzte ki célul, míg rövidtávon 
a szolgáltatás alapvető feltételrend-
szeréhez nélkülözhetetlen helyiség- 
és komfortigény kielégítése, a fenn-
tarthatóság biztosítása érdekében az 
épület rekonstrukciója, fűtéskorsze-
rűsítése, nyílászáró, és tetőhéjazat 
cseréje valósult meg, mely hozzájá-
rul a korszerű, gazdaságosan üzemel-
tethető és jól felszerelt ellátórendszer 
működéséhez.
A fejlesztés által az intézmény térségi 
szerepköre, elismertsége erősödik, a 

rászorult személyek és szociális szak-
emberek hatékonyabb célravezetőbb 
kapcsolat kialakítására képesek.
A projekt célcsoportja a dél-nyírségi 
kistérségben élő, a szociális és csa-
ládi krízis miatt otthontalanná vált, 
továbbá védelmet kereső szülők 
és gyermekeik, a válsághelyzetben 
lévő, bántalmazott vagy várandós 
anyák, a szülészetről kikerült anyák 
és gyermekeik, akik ezután megújult 
környezetben vehetik igénybe a szol-
gáltatást.

A fejlesztés által az intézmény térségi szerepköre, elismertsége erősödik
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OKTATÁS, KULTÚRA
A februári testületi ülésen a költség-
vetés elfogadása mellett a másik je-
lentős napirendi pont a hatosztályos 
gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő 
évfolyam 2010–2011. tanévben törté-
nő indításának jóváhagyását tárgyaló 
napirendi pont volt.
A képviselő-testület még 2009 áprili-
sában tárgyalta a Nagykállói Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium 
2009/2010-es tanévben tervezett 6 
osztályos gimnáziumi képzés indítá-
sát. A februári ülésen ismertetett elő-
terjesztés szerint: a középiskola 8. b 
osztályának szülői munkaközössége, 
valamint az iskola vezetősége kérel-
mezte az iskola igazgatójánál, hogy 
a hatosztályos gimnáziumi képzés 
nyelvi előkészítő évfolyammal, azaz 
egy 0. évfolyam beiktatásával egé-
szüljön ki. Az előterjesztés ismerteté-
sét követően a középiskola oktatói és 
a szülői munkaközösség képviselője 
elemezte a nyelvi előkészítő osztály 
indításának előnyeit.
A testület végül úgy döntött, hogy 
elviekben támogatja a 2010–2011-
es tanévtől a Nagykállói Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium 
Korányi Frigyes Gimnázium Intéz-
ményegysége által a hatosztályos 
gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő 
évfolyammal való kiegészítését.

Elfogadták a képviselők a Nagykállói 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
által elkészített, Nagykálló Város 
2010. évi kulturális program-terve-
zetét és a hozzá kapcsolódó költség-
vetést. A tervezetben többek között 
szerepel, hogy az állandó programok 
(Városi nőnap, Színházi világnap, 
Május 1., TÉKA tábor) mellett idén 
Nagykálló Kis Csillaga címmel te-
hetségkutató versenyt szerveznek 
nagykállói diákok számára, továbbá 
a Csipkekészítők IV. Országos Talál-

kozóját és a Kállai Kettős Kórustalál-
kozót is megtartják.

Döntött a testület Nagykállói Egye-
sített Óvoda és Bölcsőde nyári zárva 
tartásáról is.

VÁROSFEJLESZTÉS
Tárgyalta a testület parkolóhelyek lé-
tesítéséről, valamint nem fizető par-
kolók üzemeltetésének szabályozásá-
ról szóló rendeletét is, ugyanis annak 
korábbi felülvizsgálatakor megálla-
pították, hogy a rendelet nem szabá-
lyozza egyértelműen a parkolóépítési 
hozzájárulási díj megfizetését.
A testület ehelyett az alábbi rendele-
tet alkotta:
„Az épület funkciójának megfelelő, 
az OTÉK-ban előírt parkolóhely léte-
sítése esetén, ha az közterületen vagy 
Nagykálló Város Önkormányzat tu-
lajdonában lévő parkolóban kerül 
kialakításra, akkor építési hozzájáru-
lási díjat kell fizetni”.

PÁLYÁZATOK
A februári testületi ülésen a képvi-
selők támogatták, hogy Nagykálló 
Város Önkormányzata az alábbi ki-
írásokra nyújtson be pályázatot:

A Nagykállói Általános Iskolában a 
kompetencia alapú oktatásra vonat-
kozóan „Tanulói laptop programhoz” 
való jövőbeni kapcsolódás.
Az igényelhető összeg: 2,5 milliótól 

- 190 millió forint összegig terjed. A 
pályázat keretén belül 379 tanuló és 
14 pedagógus részére kerül laptop 
beszerzésre. A támogatás mértéke 
100%. 

A testület a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében KEOP-
2009-3.3.0. kódszámú Az erdei is-
kola hálózat infrastrukturális fejlesz-
tése támogatására kiírt „Disciplina 
Naturalis” – a környezeti nevelés 
elősegítése a Nagykállói Erdei Isko-
la fejlesztése által című pályázat ön-
kormányzati fenntartású Nagykállói 
Általános Iskola és Pedagógiai Szak-
szolgálat által való beadásával egyet-
ért, biztosítja a pályázathoz szüksé-
ges önerő 8 831 793 Ft összegét.

 Az Országos Foglalkoztatási Közala-
pítvány 2010. évi pályázati program-
jában meghirdetett „Közfoglalkoz-
tatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” pályázati felhívásra 
Közfoglalkoztatás-szervező és köz-
foglalkoztatás szervező segítő fog-
lalkoztatásának támogatása címmel 
benyújtani kívánt pályázat beadása

A megvalósítás tervezett összkölt-
sége: 2 428 875 Ft, melyből 
az igényelhető összeg: 2 057 400 
Ft,
a pályázathoz szükséges önerő:         
371 475 Ft

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
fEbruárbAn HOZOTT DÖnTÉSEI

Brunszvik Teréz 
Tagóvoda

Szivárvány 
Tagóvoda

Városi 
Bölcsőde

június 25-ig nyitva nyitva nyitva
június 28 – 
július 30.

nyitva zárva nyitva

augusztus 2. - 
augusztus 27.

zárva zárva zárva

augusztus 30-tól nyitva nyitva nyitva

nem kátyúznak, aszfaltoznak
Nagykállóban májusban befejező-
dik a Kossuth és a Nagybalkányi 
úton a csapadékvíz elvezető háló-
zat kiépítése és a útszakasz teljes 
szélességű aszfaltozása.

Néhány napja már a szegélykövek 
építése is elkezdődött a Kossuth ut-
cán, ahol a csapadékvíz-elvezető 
hálózat kiépítését és a szegélyezési 
munkák után új aszfaltréteg kerül 
az útszakaszra. Ezzel egyidejűleg a 
Nagybalkányi úton is hasonló mun-
kálatok folynak.
- A hosszú tél miatt idén későn tudták 
elkezdeni a Teszovál Kft. munkatársai 
a csatorna rendszer építését a két út-
szakaszon, ennek ellenére jól haladnak 
a munkálatokkal. Május 30-áig mind a 
Nagybalkányi, mind pedig a Kossuth 
utcán szeretnénk befejezni a csator-
narendszer kiépítését, a Colas Építő 
Zrt. munkatársai pedig az út építését – 
mondta Juhász Zoltán polgármester.
Nagykállóban – a Megyei Közútke-
zelő fenntartásában lévő – kátyúkkal 
tűzdelt 4911 sz. főút Bátori és a Ko-

rányi úti, közel 5 kilométer hosszú 
szakasza is új aszfaltburkolatot kap 
még idén. 
A Bátori úton – Nyírbátor irányába - 
ezekben a napokban már el is kezdik 
a burkolat-felújítást (kátyúzást). 
– A városon átmenő négy, forgalmas 
közút felújítása történik meg idén 

tavasszal, amire nagy szükség van, 
hiszen ezeken a szakaszokon jelentős 
gép- és teherkocsi forgalom zajlik, 
ami nagyban rongálja az aszfaltréte-
get. Úthibába hajtani pedig nem csak 
kellemetlen, hanem igen költséges és 
balesetveszélyes is lehet – tette hozzá 
Juhász Zoltán.

Épül a szegélykő a Kossuth utcán

Elfogadta a képviselő-
testület a város idei 

költségvetését
A február 18-án tartott testületi 
ülésen a városatyák tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadták 
az idei büdzsét.

Nagykálló Város 2010-es költség-
vetésének főösszege 5,2 milliárd 
forint, ami az előző évi eredeti elő-
irányzathoz viszonyítva több mint 
kétszeres, ennek oka, hogy a felhal-
mozási kiadások jelentős mértékben 
növekednek, s az ehhez kapcsolódó 
források – az átvett pénzeszközök és 
a beruházási hitel – is nőttek.
- A város idei büdzséjét 4,3 milliárd 
bevétellel és 5,2 milliárd kiadással, 
valamint 846 millió forint hiánnyal 

fogadta el a képviselő-testület. Erre 
az évre 150 millió forint működé-
si, illetve az önkormányzati önrész 
biztosításához kb. 700 millió forint 
hitelfelvételt tervezzük. 
Nagykállóban eddig nem került sor 
hitelfelvételre, azonban a csökkenő 
normatív támogatás és a városban 
megvalósuló több milliárd forintos 
beruházásokhoz szükséges önkor-
mányzati önrész biztosítása indo-
kolttá teszi – mondta Juhász Zoltán 
Nagykálló polgármestere, aki hozzá-
tette, hogy a városnak ugyan vannak 
tartalékai, de valószínű, hogy ezeket 
csak a következő években tudják re-
alizálni.

Adózunk
Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójáról

Nagykálló Város Önkormány-
zatának a helyi adókról szóló 
14/1991.(XII.28.) Kt. sz. rendelete 
szabályozza többek között ezt az 
adónemet. A rendelet értelmében 
adóalany:

 – Az a magánszemély, jogi személy, 
jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, valamint a magánszemé-
lyek jogi személyiséggel nem ren-
delkező személyi egyesülése, 
aki/amely Nagykálló illetékességi 
(bel- és külterület egyaránt) terüle-
tén lakóingatlannal rendelkezik,
 – aki/amely Nagykálló belterületén 
telektulajdonnal rendelkezik,
 – az önkormányzat illetékességi 
területén nem magánszemély tulaj-
donában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezik.

Felhívom szíves figyelmüket arra, 
hogy a magánszemélyek kommuná-
lis adója nem azonos a szemétszállí-
tás díjával!

Az adófizetési kötelezettség a tu-
lajdonjog keletkezését követő év 
január elsejétől terheli az adóalanyt 
(tulajdonos/ok/, bérlő). A bejelentési 
kötelezettség mindkét felet (eladó-
vevő) terheli, mert ezen bejelentés 
alapján történik a kivetett adó törlése 

és előírása is. A bejelentés az adás-
vételi szerződés, halotti anyakönyvi 
kivonat bemutatásával, valamint a 
bejelentkezési vagy a megszüntető 
nyomtatvány kitöltésével történik. 
Határozat kiadására szintén ezekben 
az esetekben, a bejelentés alapján 
kerül sor, valamint akkor, ha az adó 
mértékében változás következik be. 
Az adó mértéke 3000 Ft/év/adótárgy. 
Az adót két részletben kell megfizet-
ni minden év március 16-áig, illetve 
szeptember 15-éig. A csekkeket feb-
ruár és augusztus hónap során pos-
tázzuk. 
Adómentes az építési tilalom alatt 
álló telek a tilalom ideje alatt, va-
lamint a nem lakás céljára szolgáló 
építmény.
A rendelet szabályozza, hogy a kom-
munális adót az önkormányzat kizá-
rólag közműfejlesztési és infrastruk-
túra fejlesztési célokra használhatja 
fel. Ennek értelmében a városban 
történt út- és járdafelújítások, va-
lamint a kerékpárutak építéséhez 
szükséges önerő egy részét ebből 
az adóbevételből finanszírozta az 
önkormányzat. A magánszemélyek 
kommunális adójából származó be-
vétel 2009-ben 10,5 millió Ft volt.

Maczuczáné Dibáczi Andrea 
Adó- és Adóvégrehajtási Csoport 

vezetője

A Birketanya (Nagyszállási út, Orosi 
út) és Ludastó (Alma út, Birisi út, 
Iskola út, Geszterédi út) településré-
szeken lakó választópolgárok szava-
záson történő részvételéhez szüksé-
ges közlekedési feltételek biztosítása 
érdekében, 2010. április 11. napján 
és – amennyiben második fordulóra 
is sor kerül – 2010. április 25. napján 
autóbusz fog az azt igénylő választó-
polgárok rendelkezésére állni.
Az autóbusz (a Szabolcs Volán Zrt. 

járata) indulásának időpontja és he-
lye az alábbiak szerint fog alakulni:
Ludastóról indul
7.00 és 16.00 órakor a ludastói busz-
fordulótól
Birketanyáról indul
7.30 és 16.30 órakor a birketanyai 
buszmegállóból

Visszaindulás: a beszállított válasz-
tópolgárok szavazását követően.

Helyi Választási Iroda

Tisztelt városlakók!
A Teszovál Kft. értesíti a nagykállói lakosokat, hogy azok-
ban az utcákban, amelyekben a hétfői napokon történik a 
hulladékszállítás 2010. április 5. (Húsvét hétfő) helyett az azt 
megelőző héten, április 2-án (pénteken) viszik el a szolgálta-
tó munkatársai a szemetet. 

Megértésüket köszönjük!Sze
mé

tsz
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sró

l

Tisztelt választópolgárok!
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Hol megáll, hol nem

(Folytatás az 1. oldalról)
– A sikeres pályázat és a megva-
lósult beruházás ellenére nem volt 
zökkenőmentes a használatbavételi 
engedély beszerzése. Ennek három 
oka volt: a bürokratikus rendszer, 
apróbb tervezési hibák, illetve a Vo-
lán társaság részéről elénk gördített 
akadályok, melyekkel nem számol-
tunk. A közlekedés vállalat ugyanis 
eltérő típusú buszokat vásárolt, mint 

amiben két évvel ezelőtt, az építési 
engedélyek beszerzésekor megálla-
podtunk. Ez pedig az állomás építé-
sekor akadályt jelentett számunkra, 
az alacsony padlózatú buszok miatt 
ugyanis a parkolók szegélyköve nem 
lehetett álló, hanem öntött szegélykő. 
Ezt korrigáltuk.
De voltak olyan nagykállói emberek 
is, akik feljelentésekkel próbálták aka-
dályozni az engedélyek beszerzését, de 

ennek ellenére is sikerült – jelentette 
ki Juhász Zoltán polgármester úr. – A 
belváros tervezésekor a Szabolcs Volán 
Zrt. vezetése hozzájárult, hogy meg-
szüntessük a régi megállót, azzal a ki-
tétellel, hogy párhuzamosan – mindkét 
oldalon – egy-egy megállót (buszöblöt) 
alakítsunk ki. A városvezetés ezt elfo-
gadta, azonban a Közlekedési Hatóság 
nem ad rá engedélyt, mert a főutak mel-
lett ezek kiépítése balesetveszélyes len-
ne – tette hozzá a polgármester.
Aki arra a kérdésre válaszolva, hogy 
meddig működik párhuzamosan a két 
főtéri megálló, elmondta: ez év febru - 
ár végéig szeretnék a régi megállót 
megszüntetni, ugyanis azon a terü-
leten – március végén-április elején 
– elkezdődik a Funkcióbővítő Vá-
rosközpont Rehabilitációs program 
megvalósítása (az új polgármesteri 
hivatal építése,) a terület pedig annak 
egy részét képezi.

Akadályok nélkül
(Folytatás az 1. oldalról)

– A projekt fontosságát egyrészt társa-
dalmi elvárás, másrészt a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyen-
lőségük biztosításáról szóló törvény 
elvárásai indokolják – mondta Juhász 
Zoltán polgármester. – Ennek szel-
lemében 2008-ban a megyében az 

elsők között vált a Budai Nagy Antal 
Szakközépiskola akadálymentes ok-
tatási intézménnyé, a tavalyi évben 
pedig a Kállay Rudolf Szakiskola. 
A két új beruházással elérjük, hogy 
valamennyi oktatási intézményünk 
akadálymentes lesz, ami példaértékű 
a 10 000 fős városok kategóriájában. 

Mindez azt bizonyítja, hogy követke-
zetes, tervezett munkával – amit ezen 
a területen az elmúlt 4 évben folytat-
tunk, – eredményt lehet elérni.

Tisztelt Véradók!
Nagykállóban a következő véradás időpontja: 

2010. február 19-én (péntek) 8-15 óra
Helyszíne: Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola (Kossuth u. 8.)

Beteg embertársaink nevében kérjük, ha tehetik, jöjjenek vért adni!
Szeretettel várjuk régi és új véradóinkat!

Személyi igazolvány és a TAJ-számot tartalmazó kártya szükséges.

Új tisztítótelep Nagykállóban
– A tisztább környezetért –

Nagykálló Város Önkormányza-
ta közel 38 millió forint Európai 
Uniós támogatást nyert új, kör-
nyezetbarát szennyvíztisztító telep 
létesítésének előkészítésére. 

Nagykállóban a mechanikai úton 
tisztított szennyvizet az év nagy ré-
szében nyárfás öntözőtelepen kezelik 
(télen a tárolókba kerül a szennyvíz). 
A Felső-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi Felügyelőség szakembe-
rei szerint ez az eljárás szennyezi a 
környezetet, a talajt és a talajvizet, 
ezért kötelezték az önkormányzatot 
a környezetszennyezés megszünteté-
sére. Nagykálló Város vezetése első 
lépésben elkészíttette az új tisztítóte-
lep terveit.
– A Környezetvédelmi hatóságtól 
év végéig kaptunk engedélyt arra, 
hogy ebben a formában üzemeltes-
sük a telepet, kezeljük a szennyvizet 
– tájékoztatta az újságírókat Juhász 
Zoltán Nagykálló polgármestere a 
sajtótájékoztatón. – Az elmúlt évben 
pályázatot nyújtottunk be egy új tisz-
títótelep terveinek elkészítésére. Az 
első fordulóban az önkormányzat 37 
825 000 forintot nyert a bíráló bizott-
ság döntése alapján az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv keretében 
meghirdetett KEOP-1.2.0 pályázati 
konstrukcióban új, környezetbarát 

szennyvíztisztító telep létesítésének 
előkészítésére.
Ebből az összegből finanszírozták a 
beruházáshoz szükséges előkészü-
leti munkák költségeit, például a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, a 
területrendezés költségeit, valamint 
a részletes megvalósíthatósági tanul-
mány terveit és a hatósági díjakat.
 A támogatás ismeretében 
az önkormányzat megkezdte a má-
sodik fordulóra a pályázat összeál-
lítását. A beruházás tervezett teljes 
költsége kb. 800 millió Ft, amelynek 
85%-a támogatás, 15%-a saját forrás 
lenne. 
– A szennyvíztisztító telep építését 
szintén az Európai Unió társfinan-

szírozásával kívánjuk megvalósítani. 
Erre vonatkozó pályázatunk jelenleg 
bírálati szakaszban van. Az önkor-
mányzat ezzel olyan szennyvízbe-
ruházást akar megvalósítani, amely 
nem szennyezi a környezetet és az 
üzemeltetési költsége is kedvező, 
de cél az is, hogy a megtisztított víz 
minél nagyobb arányú hasznosításra 
kerüljön, ezért egy 30 hektáros erdő-
terület kialakítását tervezzük, melyet 
a megtisztított szennyvízzel tudnánk 
öntözni. Amennyiben eredményes 
lesz a benyújtott pályázatunk, úgy 
még idén nyáron elkezdjük az új te-
lep kivitelezési munkálatait, ami vár-
hatóan 2011 tavaszára készülne el – 
tette hozzá Juhász Zoltán.

Jelenleg itt tisztítják a szennyvizet

Őriznek, védenek

Gépkocsit kaptak a 
polgárőrök

Talán kevesen tudják, hogy Euró-
pában teljesen egyedülálló, azt is 
mondhatnánk: hungarikumnak 
számít az ország legnagyobb civil 
szervezete: a polgárőrség, melynek 
tagjai önként, térítésmentesen mun-
ka és család mellett ellenszolgáltatás 
nélkül vigyázzák lakókörnyezetük, 
illetve az állampolgárok nyugalmát 
és biztonságát. 

Az 1993-ban alakult Nagykállói Pol-
gárőr Egyesület tagjai kezdetben saját 
gépkocsival teljesítettek szolgálatot, 
vigyázták a közrendet, majd önkor-
mányzati támogatásból vettek egy 
használt autót. Néhány évvel ezelőtt 
azonban a képviselő-testület döntése 
nyomán visszavették tőlük a járművet, 
így ismét saját gépkocsival járták a vá-
rost, illetve a környező erdőket, szán-
tóföldeket, amihez az önkormányzat 
évi 200 ezer forinttal járult hozzá.  
Ez nem egyedi eset, az országban több 
egyesület végzi hasonló körülmények 
között a munkáját, őrzi mások javait. 
Az Országos Polgárőr Szövetség ezen 
a helyzeten kívánt változtatni. A elmúlt 
évben pályázatot írtak ki, melyre azok 
az egyesületek jelentkezhettek, ame-
lyek nem rendelkeztek saját járművel, 
viszont működési területükön magas 
az elkövetett bűncselekmények száma. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 10 
autó érkezett 2009 decemberében – a 
rendőrségtől visszavont, de jó műszaki 
állapotban lévő gépkocsi – ebből egy 
a Nagykállói Polgárőr Egyesület mun-
kájának segítésére.
– Nagy örömmel fogadtuk az autót, 
ugyanakkor némi üröm vegyült örö-
münkbe, mert az egyesületnek nem 
volt pénze a gépkocsi átírására, a kö-
telező biztosítás befizetésére – mond-
ta Papp János, a Nagykállói Polgárőr 
Egyesület vezetője. – Egy önkormány-
zati képviselő azonban – saját költsé-
gen – átvállalta ezeknek a díjaknak a 
megfizetését. 
– Engem nagyobb bosszantott, hogy 
ezt az összeget nem vállalta át az ön-
kormányzat, holott a városgazdálko-
dás nehéz helyzete ellenére a bizton-
sági őrző-védő szolgálat fenntartására 
több millió forintot fizet. Hosszú idő 
óta látom, hogy ezek az emberek csa-
ládjuk kárára, szabadidejüket feláldoz-

va becsületesen dolgoznak, segítenek 
a nagykállói embereknek. S azért, 
hogy az ő segítő szándékuk ne ful-
ladjon kudarcba, úgy döntöttem: így 
próbálom támogatni az egyesület mun-
káját – jelentette ki Szamosszegi Pál, 
önkormányzati képviselő. – A testület 
tagjaként tudom, hogy sokan pályáz-
nak arra a 40 millió forintra, amit az 
önkormányzat a helyi civil és társadal-
mi szervezetek támogatására különít 
el, de véleményem szerint azoknak az 
egyesületeknek, közösségeknek kelle-
ne nagyobb összeget juttatni, amelyek 
a városért, a városlakókért dolgoznak, 
– mint például a polgárőrök, akik az év 
365 napján minden éjjel az állampol-
gárokat és javaikat védik –, nem pedig 
kirándulásokra költik a kapott támoga-
tást. A polgárőrség csendben végzi a 
munkáját, ezért azt sem hozzák nyilvá-
nosságra, ha egy-két elkövetőt sikerül 
rendőrkézre keríteni. Nemes feladatot 
végeznek.
De miért nem adott támogatást az ön-
kormányzat a Polgárőr Egyesület ré-
szére a gépkocsi átírására és a kötelező 
biztosítás befizetésére? – kérdeztük a 
város polgármesterét.
– Azon egyszerű oknál fogva, hogy a 
Nagykállói Polgárőr Egyesület tagjai 
nem kerestek sem engem, sem pedig 
a képviselő-testület többi tagját, hogy 
szükségük lenne erre az összegre – je-
lentette ki Juhász Zoltán.
Az elmúlt évben az Országos Polgárőr 
Szövetség pályázatán további 100 ezer 
forintot nyertek szolgálat megerősíté-
sére – tudtuk meg az egyesület veze-
tőjétől
– Ez az év azon időszakában volt, ami-
kor a romagyilkosságok történtek az 
országban. Ennek a támogatásnak kö-
szönhetően a rendőrséggel állandó jár-
őrszolgálatot tartottunk Nagykállóban 
az Akácos és a Temető utak környé-
kén, hogy a helyi kisebbséget ne érje 
atrocitás. Ezen kívül a kapott összeg-
ből egységes, polgárőr emblémával el-
látott láthatósági mellényeket vásárol-
tunk – tette hozzá Papp János.
Idén az Országos Polgárőr Szövet-
ség újabb pályázatán 175 ezer forin-
tot nyert a nagykállói egyesület, amit 
szintén szolgálat megerősítésre és lát-
hatósági mellények, illetve felsőruhá-
zat beszerzésére fordítanak.

A lap januári számában olvashattak arról, hogy egy önkormány-
zati képviselő mobiltelefont ajánlott fel a rendőrség részére, s 
ennek segítségével polgárőrök a nap 24 órájában közvetlenül 
elérhetik a szolgálatot teljesítő járőröket. A telefon felajánlója, 

Szabó László képviselő úr jelezte, hogy a készüléken nemcsak 
a polgárőrök, hanem szükség esetén a lakosság is segítséget 
kérhet, a Nagykállói Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőr-
től. A 24 órás telefon száma: 06-30/903-0247

A nap 24 órájában

Csak kevesen használhatják

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

A rendőrség ingyenesen  
hívható segélyhívó számai:

107, 112
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2010 a fejlesztések éve Nagykállóban
Az elmúlt években több tervezett 
fejlesztésről is lehetett hallani 
Nagykállóban, melyeket pá-
lyázati támogatásokból tervez 
megvalósítani az önkormányzat. 
Ezek egy része már 2008-2009-
ben megvalósult: megépült két 
kerékpárút Kállósemjénbe és a 
Birke tanyára, új burkolat ke-
rült a Fintortagi útra, akadály-
mentes lett a Budai Nagy Antal 
Szakközépiskola, a Teszovál Kft. 
új telephelyre költözik, ifjúsági 
szolgáltató központ nyílt a belvá-
rosban és az új autóbusz állomás 
is elkészült. 

A Polgármesteri Hivatal szervezet-
fejlesztési programjának köszönhe-
tően hatékonyabb szervezeti rend-
szer szerint végzi tevékenységét, 
mely ügyfélbarát szolgáltatói kör-
nyezet kialakítását tűzte ki célul.
A fejlesztések ezzel nem álltak 
meg, sőt 2010-ben városszerte tanúi 
lehetünk majd a folyamatos válto-
zásnak. A település minden részén, 
Harangodtól a László tanyai útig, a 
belvárostól a Ludastóig és Birke-
tanyáig mindenhol tapasztalhatóak 
lesznek a korábban az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiában megha-
tározott fejlesztések.   

A szociális városrehabilitáció ke-
retében szintén sor kerül öt helyen 
zöldterület fejlesztésére, melyből 
két helyen játszótér korszerűsíté-
se és 4067 méter járda felújítása 
illetve megépítése is megtörté-
nik. A Teszovál Kft. telephelyén 
szociális inkubátorház és képző 
központ létesül tankonyhával és 
konferenciateremmel, megújulnak 
a Korányi úti társasházak, a volt 
német lakásokból az átalakítások 
után közösségi ház és szociális 
bérlakások kerülnek kialakításra, 
az Akácos utcán nappali központ 
várja majd az érdeklődőket fi ók-
könyvtárral, internet elérési lehető-
séggel és civil szobával. A szociális 
városrehabilitáció motorja mégsem 
csupán az infrastrukturális fejlesz-
tések, hanem azok a programok, 
amelyek az itt élők életminőségé-
nek javítását célozzák, mint példá-
ul a teleház, az ingyenes képzések 
és tréningek, tanoda program, 
játszóház, fejlesztő tér, tartós 
munkanélküliek foglalkoztatása, 
melyek szintén a pályázat kereté-
ben indulnak az idén. 

Szintén a szociális városrehabili-
tációval érintett területen fog meg-
valósulni a Korányi Frigyes utca és 
a Temető utca kereszteződésének 
átalakítása ellipszis csomóponttá, 
valamint a Budai Nagy Antal utca 
és a Széchenyi utca önkormányza-
ti tulajdonban lévő részének burko-
lat-felújítása is. Ezeken az utakon 
járdafelújításra és járda, valamint 
kerékpárút kialakításra is sor ke-
rül. 

A funkcióbővítő városközpont 
rehabilitáció keretében közel 4,5 
kilométernyi járdaszakaszt újí-
tanak fel, melyre az itt élők már 
régóta vártak. Az autóbuszállomás 
helyén park és tér, alatta mély-
garázs, az egészségház helyén 
városháza épül üzlethelyiségek-
kel, gazdasági szolgáltatóházzal 
és polgármesteri hivatallal, de 
számos más fejlesztés is megva-
lósul a belvárosban. Megújul az 
Óbester étterem és a református 
templom homlokzata és környe-
zete, új burkolatot kap a Debre-
ceni út és a Zrínyi Miklós utca 
csillapított forgalmú övezetként 
utcabútorokkal, illetve zöld nö-
vényekkel. A piac is új, modern 
környezetbe költözik fedett eláru-
sítóhelyekkel, gombavizsgálóval 
és mosdóhelyiségekkel, a Kossuth 
utcán a szennyvízátemelő előtti 
park szintén új külsőt kap.   

Nyáron elkezdődik a Korányi Fri-
gyes Gimnázium és Kollégium 
akadálymentesítése és az energia-
tudatos életmódot népszerűsítő 
mintaprojekt kivitelezése, mely-
nek megvalósítására országosan 
Nagykállón kívül csak egy pályázó 
nyert el támogatást. A beruházás 
keretében felújítják az intézmény 
gépészeti rendszerét, emellett meg-
újuló energiák felhasználására 
épülő energiatakarékos rendszer 
kiépítésére kerül sor, mely érinti a 
fűtést, a vízfogyasztást és a világí-
tást is. Nagy hangsúlyt fektet a pro-
jekt a szelektív hulladékgyűjtés-
re, amelyhez szükséges eszközök 
beszerzése is része a beruházásnak, 
a szemléletformáló programok-
kal, kiadványokkal kampányokkal 
együtt. 

A közbiztonság erősítése érdeké-
ben hazai támogatásból a város 10 
pontján térfi gyelő kamerák kihelye-

zésére kerül sor. A Kossuth utcán, 
a művelődési központ tetőterében 
kialakított képző központban spa-
nyol-magyar együttműködésben 
megindul – az elsősorban enyhe 
és középsúlyos – fogyatékossággal 
élők képzése, és Magyarországon 
eddig egyedülálló módszerrel a 
munka világába történő kivezeté-
sük.  

Új burkolat kerül a József Attila és 
Simonyi utakra és az Általános Is-
kola alsó tagozat akadálymente-
sítése is megtörténik idén nyáron. 
Nagykálló áthaladó két nagyfor-
galmú országos közút burko-
lat-felújítását végzik rövidesen, 
a 4102 sz. Nyíradony-Nyírtura 
közút aszfaltozása már el is kezdő-
dött a Kossuth utca végén. A 4911. 
sz. Nyíregyháza-Nyírbátor közút 
burkolat-felújításával egyidőben 
megépül a kerékpárút is az M3 
felüljáróig, mely immár a második 
elkészült szakasza lesz a tervezett 

Nyíregyháza-Nyírbátor kerékpár-
útnak. 

A város külterületi részein is ta-
pasztalhatóak lesznek fejlesztések, 
hiszen pihenőparkok kialakítására 
kerül sor: Birketanyán, Ludastón 
és a Mezőgép utca mellett is a 
Nagykálló Városért Alapítvány si-
keres pályázatának köszönhetően. 
Jelenleg bírálati szakaszban van a 
László tanyára vezető út aszfal-
tozására irányuló pályázat. Kül-
területi fontos fejlesztés emellett 
a csapadékvíz-elvezetés rendbe 
tétele, mely szintén Európai Uniós 
forrásból valósul meg. A belterü-
leti csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújítása a tervek szerint még idén 
megvalósul. 

Az új szennyvíztisztító telep léte-
sítésére irányuló pályázat jelenle-
gi bírálati szakaszban van, pozitív 
döntés esetén ez a fejlesztés is el-
kezdődhet ebben az évben.
Nagykálló-Harangodon tavasszal 
megújul a csűr, nyáron völgy-
színpad épül és a Harangod szom-
szédságában fekvő erdős területen 
elkészül Nagykálló új turisztikai 
attrakciója: a kalandpark, mely 
várhatóan a város gazdaságára is 
jelentős, pozitív hatással fog bírni.

Az építési beruházások és infra-
strukturális fejlesztések azonban 
mit sem érnek, ha nem töltjük meg 
őket tartalommal, ezért számos ok-
tatási-; kulturális- és szociális prog-
ram indult vagy indul el az idén. 
Az „Adj esélyt!” program, mint 
a címe is mutatja, esélyt teremt a 
hátrányos helyzetű gyermekek és 
tanulók számára, hogy sikeres in-
tegrációjuk valósuljon meg az ok-
tatás és nevelés területén egyaránt. 
Kompetencia alapú programcso-
magok, infokommunikációs esz-
közök kerültek beszerzésre, peda-
gógus továbbképzések történtek 
a nagykállói Általános Iskolában, 

ahol emellett mentorok is segítik a 
tanulók oktatását. A tartalmi fejlesz-
tést követve lehetőség nyílt tanulói 
és tanári laptopok beszerzésére, me-
lyek segítségével az Információs és 
Kommunikációs Technológiákkal 
(IKT) oktatott órák aránya jelentős 
mértékben növekedni fog. Ugyan-
csak egy, már korábban támogatott 
pályázatnak köszönhetően lehe-
tőség lesz iskolai PC-k, interaktív 
táblák, projektorok, notebookok  
és az operációs rendszer haszná-
latát hálózatban biztosító szerve-
rek beszerzésére. Ez a fejlesztés a 
Nagykállói Általános Iskolát és a 
Gimnáziumot is érinti.

A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium kiírásában támogatást nyer-
tünk létesítendő Családi Napközi 
berendezéséhez szükséges eszkö-
zök és játékok beszerzésére.
Összességében elmondhatjuk, 
hogy 2010-ben szembetűnő vál-
tozások lesznek tapasztalható-
ak Nagykállóban, melyek egytől 
egyig az itt élők életminőségének 
javítását, a gazdaság fejlődését, 
a munkanélküliség csökkentését 
szolgálják.

Számokban kifejezve az Európai 
Uniós és hazai támogatási lehető-
ségek hatékony kihasználásával 
- számos egyéb fejlesztés mellett 
- megépül, illetve felújításra ke-
rül 10 km járdaszakasz, 13 kilo-
méternyi útszakasz új burkolatot 
kap, 2,2 km-nyi kerékpárút épül 
és 54 904 négyzetméternyi terü-
leten történik zöldterület rende-
zés, illetve térkialakítás. Ezekkel 
a fejlesztésekkel a településen az 
egy főre eső pályázati támoga-
tások összege több mint 400 000 
Ft, ami összességében 4 milliárd 
forint összegű támogatást jelent 
a városnak. Ezzel az egy főre eső 
pályázati támogatások összege 
meghaladja nemcsak a régiós, de 
az országos átlagot is.

Út és járdafelújítások és építések Nagykállóban 2010-ben
Széchenyi utca út 200 m, járda 400 m
Budai Nagy Antal utca út 490 m, járda 620 m, kerékpárút 620 m
Simonyi utca út 705 m
József Attila utca út 282 m, járda 267 m
László tanyára vezető út (bírálat alatt) út 1867 m
4911 sz. főút (Korányi utca, Bátori út) út 4650 m, járda 720 m, kerékpárút 1580 m
4102 sz. főút (Kossuth utca, Nagybalkányi út) út 3950 m, járda 639m
Dózsa György utca járda 1200 m
Damjanich utca járda 420 m
Mártírok utca járda 160 m
Jókai utca járda 883 m
Akácos utca járda 730 m
Temető utca járda 637 m
Bethlen G. utca járda 132 m
Bocskai I. utca járda 255 m
Deák Ferenc utca járda 344 m
Hunyadi J. utca járda 300 m
Ibolya utca járda 322 m
Kisharangodi utca járda 272 m
Petőfi  S. utca járda 320 m
Somogyi B. utca járda 243 m
Táncsics M. utca járda 599 m
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Farsangi mulatság az óvodában

Az ikrek találkoztak

„Fújják már a trombitát
Három hőscincérek,
Róka őrmester előtt 
Hadserege lépked:
Kandúr karddal,
Béka bárddal,
Pipiske puskával,
Kakas kokárdával.”
/Vasvári István/

Óvodánkban a gyermekek személyi-
ségfejlesztését meleg, szeretetteljes, 
aktív érzelmi légkörben segítjük. Ne-
velőmunkánk fontos része az ünnepek 
sajátos hangulata, a hozzá kötődő ha-
gyományok, szokások felelevenítése.
A farsang a tavasz kezdetének ősi ün-
nepe, az emberek nagy mulatsággal, 
karnevállal ünneplik. A jeles napok 
közül a gyermekek számára is ez a 
legkedveltebb. Az idén is már hetekkel 
előtte izgalommal készültünk rá: far-
sangi díszeket, álarcokat készítettünk, 
verseket, dalokat, játékokat tanultunk. 
Vidám hangulatot teremtettünk: a kö-
zösen elkészített díszekkel díszítettük 
a csoportszobákat, az egész óvodát. 

Régi farsangi fotókkal emlékeket idéz-
tünk.
Végre eljött a nap, itt a farsang, kezdő-
dik a mulatság!
Reggel a szülők hozták a jelmezeket, 
kellékeket, és a beöltözés lázas izgal-
ma után sorra üdvözöltük a tündérré, 
mesehőssé, varázslóvá, méhecskévé, 
madárijesztővé… váló gyerekeket. Ha-
gyomány, hogy a felnőttek is jelmezbe 
öltöznek. Az óvó nénik és dajka nénik 
maskaráit nagy ováció fogadta, mind 
sikert aratott. Integrációs pedagógiai 
rendszerünknek is egyik alappillére 
a szülőkkel, civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás és együttműködés. A 
közös munkálkodás erősíti a gyerek-
szülő kapcsolat pozitív alakulását. 
Az idei karneváli hangulatot fokozta 
a szülők mese-előadása és a Hagyo-
mányőrző Kállai Kettős Néptánccso-
port táncosainak bemutatója, ami után 
fergeteges közös tánc következett. Az 
egész napos farsang a mókázás és az 
önfeledt szórakozás jegyében telt.

Nagy Tamásné
intézményvezető

Tízéves a Városi Vegyes Kamarakórus
Senki sem számolta meg eddig, 
hány dolognak, tevékenységnek van 
Nagykállóban évszázados hagyo-
mánya. 

Az bizonyos, hogy a múlt időkbe ré-
vedve a helyi kóruséneklés nyomait 
1868-ig követhetjük vissza. Alig hang-
zott el 1867-ben Erkel Ferenc dalárda 
alapításra biztató felhívása a magyar 
városokhoz, a következő évben el is 
készült a frissen alapított Nagykállai 
Dalárda pecsétje, hogy tanúsítsa az 
elfeledett nevű karnagyok, és dalosok 
létét.
A mai énekes kultúra későbbi kutatója 
reményeink szerint szintén bőven talál 
majd emlékeket. Gáspár Gyula és End-
re, Barzó Pál, Fekete Ferenc, Bathó 
Ilona, Kovács Lajos nyomdokán ma 
újra zengnek hat felnőtt éneklő csoport 
ajkain a vokális harmóniák.
A Városi Vegyes Kamarakórus 2000. 
február 13-án alakult, éppen tíz éve. A 
tíz év alatt összesen 51 énekes dalolt 
hosszabb-rövidebb ideig a kórusban. 
Többségüket az életének, sorsának 
olyan változása vitt ki a kórusból, ami 
távoli munkahely miatt költözéssel 
járt. Változatlan szeretettel gondolunk 
rájuk, s a Hírmondó segítségével küld-
jük szeretetteljes üdvözletünket.
Ma tizennyolcan vagyunk. Könnyű 
kánonokat, rövid lélegzetű kórusmű-
veket éneklünk. De ami a legfonto-
sabb, mindenből csak annyit, amennyi 

jólesik. Mert a jelmondatunk: „Az élet 
minden pillanata csak egyszer van!” 
Ezért hát az éneklésünk nem lehet tele 
görcsös vizsgaizgalommal, a dalolás-
nak pihentetőnek, örömszerzőnek kell 
lennie.
A kórus-születésnapot szerény, de 
jókedvű együttléttel, egy rendkívüli 
kóruspróbával, és egy kis együttmula-
tással ünnepeltük éppen a megalakulás 
10. évfordulóján, február 13-án. Ez a 
dátum alkalom volt egy kis számve-
tésre is. Összegeztük, hány helyen is 
jártunk, szerepeltünk az elmúlt tíz év 
alatt: Fóton, Szegeden, Ópusztaszeren, 
kétszer Jászberényben, Mátészalkán, 
nyolcszor Tiszavasváriban, és a test-
vérvárosok közül Tasnádon és Bor-

siban. Közös kirándulásaink során 
jártunk Kárpátalján és Gödöllő kör-
nyékén. Természetesen sok és sokféle 
városi ünnepségen szerepeltünk: alap-
kőletételen, rendőrnapon, Méz-ünne-
pen, könyvbemutatón, kiállítás-meg-
nyitón és karácsonyi műsorban.
A születésnapi ünnepség meglepeté-
seként Juhász Zoltán polgármester úr 
tortával kedveskedett az ünnepeltek-
nek, amelynek felirata: „További sok 
sikert!”
Pohárköszöntőjét így zárta. „Találkoz-
zunk tíz év múlva ugyanígy!”
Úgy legyen! 

Harsányi Gézáné
a Városi Vegyes Kamarakórus 

karvezetője

Nagykállói életképek
A nehéz nem azt jelenti, hogy lehetetlen

Tóth Gabriella

Tóth Gabriella vagyok. Anyukámat 
sokan ismerik, Szálkai Mária, Mol-
nár Istvánné. A Kossuth gimnázium-

ban angolul és 
franciául ta-
nultam, majd 
a főiskola 
t ö r t é n e l e m -
francia szakos 
hallgatója let-
tem. Sajnos ez 
nem jött ösz-
sze, halasztást 
kértem. Egy 

évig Belgiumban egy kis városkában 
bébiszitterkedtem és gyakoroltam a 
nyelvet. Szállást és étkezést bizto-
sítottak, bérként csupán zsebpénzt 
kaptam. Ezután nem mentem vissza 
a főiskolára, hanem jelentkeztem a 
Debreceni Egyetemre, francia szakra. 
Három évig jól ment minden. Köz-
ben fi gyeltem az ösztöndíj kiírásokat. 
Az Angers-i Egyetemmel olyan kap-
csolata van a debreceni tanszéknek, 
hogy minden évben egy diákot küld-
het a francia nyelv ottani tanulására, 
ezt a helyet kaptam meg. A nyári 
szünetben kimentem Franciaország-
ba a nyelvet gyakorolni, na meg egy 
kis pénzt keresni. Délen, az Atlanti 
óceán mellett kaptam munkát, szép 
vidék volt. Szeptemberben elkezd-
tem a tanulást Angersben. A franciák 
nem sokat foglalkoztak velünk. Itt 
barátkoztam össze pár spanyol diák-
társammal. Debrecenben ugyan már 
az első évtől tanultam a spanyolt, de 
élesben más volt a helyzet. Meséltek 
a Comenius 2  EU-s ösztöndíjról. Ez 
lehetőséget biztosít arra, hogy a leen-
dő tanárok a nyelvtanítási gyakorlatot 
külföldön is elvégezhessék. Pályáz-
tam, megkaptam és már indulhat-
tam is Spanyolországba, Logronóba. 
12–18 éves diákokat tanítottam, de 
nem igazán hozta lázba őket a francia 
nyelv tanulása. Vizsgát nem írhattam 
ki, jegyet nem adhattam. Nem ma-
radt más, mint szórakoztatva taníta-
ni, játékos feladatokat kaptak, dalo-

kat hallgattunk, képeket nézegettünk. 
Bár ez egy jól fi nanszírozott ösztön-
díj volt, mégis sok nehéz napot éltem 
át. Albérletben laktam. Főzőcskéz-
tem a magam örömére. Azóta nagyon 
jól tudok tortillát készíteni: ez egy 
krumplis, tojásos omlett. Itt tanul-
tam meg húslevest főzni, mert arra 
nem szokásos a leves, nekem viszont 
nagyon hiányzott. Szabadidőmben 
az egyetem Erasmusos hallgatóival 
spanyol nyelvórákra jártam. Mivel jó 
hosszú ideig nem voltam itthon, nem 
látogattam az előadásokat, csúsztam 
Debrecenben másfél évet. Még az 
egyetemi évek alatt elkezdtem ma-
gántanulókat tanítani, az egyetem be-
fejezésekor egy nyíregyházi nyelvis-
kolában tanítottam két évig, de aztán 
úgy éreztem, próbáljunk ki valami 
mást is és máshol. Amióta a spanyolt 
tanultam, mindig vonzott Dél-Ame-
rika, de nem turistaként, hanem meg-
élni a hétköznapokat. Hallottam egy 
programról (EVS), amely önkéntes 
külföldi szolgálatot támogat. Ráta-
láltam egy ezzel foglalkozó alapít-
ványra, mely hamarosan értesített, 
Guatemalába lehetett menni, ahol a 
kiírás szerint lekvárfőző indián asz-
szonyokat kell majd segíteni. A többi 
út előtt anya nem aggódott ennyire, 
de Guatemala még neki is nagy falat 
volt. Két hónap leforgása alatt egy 
guatemalai faluban találtam magam. 
Erre nem nagyon laktak fehér embe-
rek, ők a híres maják leszármazottai 
voltak. Nem csak bőröm színével, 
de magasságommal is kitűntem kö-
zülük (1,60 vagyok). Mi északon, a 
hegyekben voltunk, elég hideg volt, 
ráadásul itt nincsen fűtés a lakások-
ban.  Mi ennek is örültünk, mert az 
esős időszakot nem bírtuk volna ki és 
így malária veszélynek sem voltunk 
kitéve. A hat hónapot pár bolhacsí-
péssel és többszöri gyomorrontással 
megúsztam. Volt, hogy nyolcan alud-
tunk egy szobában, se mosdó, se fo-
lyó meleg víz. Nem szoktak gyakran 
mosdani, de hetente egyszer-kétszer 

elmennek a közös fürdőbe. A népi hi-
edelem szerint a hideg víztől jobban 
nőnek. Meglepett, hogy mennyire 
vallásosak. De nem a régi, ősi vallást 
gyakorolják, hanem római katoliku-
sok. Az egyik faluban gyümölcsöt 
szárítottak az asszonyok, a másikban 
volt egy üzem, ahol lekvárt főztek. 
Nem azzal a mentalitással dolgoz-
nak, mint Európában. Nincs az a 
nagy hajtás, de nem is stresszesek. 
Mindenre azt mondják, hogy igen, 
igen, majd. Így ha nem volt kész idő-
re valami, az senkit sem izgatott raj-
tam kívül. Miután innen hazatértem, 
volt még egy kihívása az életemnek. 
Még Belgiumban láttam egy úti fi l-
met a spanyolországi zarándokútról, 
az El Caminoról. Akkor döntöttem 
el, ha majd egyszer eljön az ideje, 
én is megteszem. És eljött. 2009-ben 
27 nap alatt értem a kb. 800 km-es út 
végére. Óriási élményt jelentett, na-
gyon szép találkozásokat hozott, fel-
töltött, átrendezett, kikapcsolt. Átlag 
napi 25 km gyaloglás volt az „ára” 
ennek a csodának. Hogyan történt ez 
az egész? Szerettem volna szétnézni 
a nagyvilágban. Tudtam, hogy nyelv-
ismeret kell hozzá. Az ember megér-
zi, mikor jött el a megfelelő pillanat. 
Dönts, de mindig csak előre! A ne-
héz nem azt jelenti, hogy lehetetlen.   
Amiben hiszünk, azt elérjük. Vannak 
barátok és mögötted a családod. A 
honvágyról pedig? Hazajöttem. Bár 
szívós munkával tudnám külföl-
dön is biztosítani megélhetésemet, 
nem akarok másodrendű életet élni, 
megtapasztaltam milyen. Teljes érté-
kű, rangú ember pedig magyarként 
csak Magyarországon lehetek. Je-
lenleg Budapesten élek és a francia 
nyelvtudásomnak (is) köszönhetően 
dolgozom. Fiatal vagyok, a család-
alapítás gondolata foglalkoztat, mi-
közben nem mondtam le dédelgetett 
vágyamról, Argentínáról és mellesleg 
portugálul tanulok.

Lejegyezte: Orosz János

Tíz éve együtt

Farsangi hangulatban

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Mert nőnek lenni jó!
Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói 

Nőszövetség szeretettel meghívja a lányokat és asszonyokat 
2010. március 8–12. között  

a művelődési központban megrendezésre kerülő
Nők hete rendezvénysorozatra

Március 8. (hétfő) 17.00 óra
Városi nőnapi műsor
Ünnepi köszöntőt mond: Juhász Zoltán Nagykálló Város polgármestere
A hölgyeket a Korányi Frigyes Gimnázium Intézményegység drámatagozatos fi ú tanu-
lói köszöntik
Március 9. (kedd) 17.00 óra
Dr. Kertes János szülész/nőgyógyász előadása: A méhnyakrák és a megelőzés lehető-
ségei címmel
Március 10. (szerda) 17.00 óra
Gulyás Tibor, személyi edző, aerobic és fi tness sportoktató, életmód- és táplálkozási 
tanácsadó előadása és fi tness bemutatója
Március 11. (csütörtök) 14.00 óra
A Nagykállói Népművészeti Egyesület tagjainak bemutató foglalkozása (csipkeverés, 
gyöngyfűzés, hímzés, nemezelés stb.)
Március 12. (péntek) 17.00 óra
Beautycycle – szépségklinika bőrápolók és színes kozmetikumok bemutatója.
„Fedezze fel saját elemét és állítsa szépsége szolgálatába!”

A sorban a negyedik ikertalálkozót 
tartották február 14-én Nagykállóban 
a Helytörténeti Gyűjtemény épületé-
ben (a Szilágyi Emlékházban), ahová 
– nemtől, életkortól és hasonlóságtól 
függetlenül – várták az ikerpárokat, 
családtagokat és látogatókat. 
A szervező, Harsányi Gézáné hely-
történet-kutató elmondta, hogy az 
ikertalálkozó alapötletét a Valentin-
nap adta, hiszen az a nap nem csak 
a szerelmeseké, hanem minden más 
fontos, szoros emberi kapcsolaté is. 
Már pedig kik tartozhatnak össze 

jobban, mint azok, akik születésük 
előtt is együtt voltak.
Az idei találkozó testvérpárjai: 
Osikóczki Panna és Nándor; Vasas 
Nikoletta és Kitti; Steckler Barba-
ra és Gergő; Szabó Dóra és Kinga 
(Nagycserkeszről).
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Ipari park Nagykállóban
A Nagykálló határában készülő ipari 
parkkal kapcsolatban az alábbi 
tényekről, számadatokról szeretnénk 
tájékoztatni a tisztelt lakosságot, a 
Három Cserje Kft. ügyvezetőjének 
hozzájárulásával.

A nagykállói autópálya lehajtó közelé-
ben lévő földterület szinte kínálta magát 
egy lehetséges ipari terület kialakításá-
ra. A Három Cserje Kft. magánerős be-
ruházásban, Európai Uniós támogatás 
igénybevételével tervezte a nagykállói 
ipari park megvalósítását. Több éves 
előkészület után 2008-ban az ipari park 
fejlesztésére pályázatot nyújtott be, és 
Uniós támogatást nyert a beruházáshoz.
A Három Cserje Kft. 2008 szeptembe-
rében magánszemélyektől 30 Ha 3743 
nm területet vásárolt meg. Ahhoz, hogy 
ez ipari terület lehessen, mezőgazdasági 
művelés alól ki kellett vonatni a terü-
letet, a kft. kifizette ennek költségeit, a 
vagyonszerzési illetéket, a földhivatali 
eljárási díjakat, térképeket, felmérési, 
szintezési díjakat és földmérői munka-
díjakat, ezekből tevődik össze földterü-
let jelenlegi értéke, 110 millió forint.
Az ipari park kialakításához szükséges 
engedélyek beszerzése, a tervek elké-
szíttetése 13,7 millió Ft + áfa költségbe 
került.
Bár az eddig elvégzett munka nem 
látványos, ám igen költségesnek bizo-
nyult. A művelés alóli kivonás engedé-
lyezéséhez a teljes területről el kellett 
távolítani a termőföld réteget, régészeti 
feltárást kellett végeztetni, ami szintén 
komoly földmunkával járt, ezen munká-
latok díja 133 millió, a régészeti feltárás 
költsége pedig 46,1 millió forint.
A tervek elkészítésének és az egyéb elő-
készítő munkálatoknak a díját, valamint 
a földmunka díjának egy részét a Kft. 
már kifizette, ez összesen 91,3 millió Ft 
+ áfa.
A teljes beruházási költség 935,5 millió 
forint, ehhez az elnyert uniós támogatás 
456,2 millió forint, a saját erőként biz-
tosítandó összeg 479,3 millió forint. 
A beruházási költségben nincs benne a 
föld értéke, az a pályázatban nem szá-
molható el, de értelemszerűen azt meg 
kellett vásárolni, művelés alól kivonat-
ni, hogy ipari parkot lehessen rajta meg-
valósítani. 
388 millió forintra van még szükség az 
uniós támogatás mellé ahhoz, hogy a 
már elvégzett, de ki nem fizetett munká-
latok díja kifizetésre kerüljön, és a be-
ruházás további része: portaépület, kapu 
megépítése, belső út építése, csapadék-
víz-elvezetés, belső ivóvízhálózat, belső 
szennyvíz-elvezetés, gáz- és elektromos 
hálózat, közvilágítási hálózat kiépítése, 
tűzivíz tározó megépítése megvalósít-
ható legyen. 
Az áfa összege visszaigényelhető, ezért 
nettó értékeket szerepeltetünk, a kft.-
nek a már kifizetett munkák után is kb. 
30 millió forint áfa visszaigénylése van 
folyamatban.
Nagykálló Város Önkormányzata 2010 
januárjában 11 igen, 1 nem szavazattal 
döntött a Három Cserje Kft. 12 millió 
forint értékű üzletrészének 12 millió 
forintért történő megvásárlásáról, ezzel 
együtt az önkormányzat által felügyelt 
ipari park megvalósításáról, mivel a Há-
rom Cserje Kft. tulajdonosai a beruhá-

zás megvalósításához szükséges továb-
bi saját forrást nem tudják biztosítani.
A képviselő-testületi ülésen jelen volt 
az önkormányzat könyvvizsgálója, va-
lamint a cég ügyvezetője is. A könyv-
vizsgáló a részére megküldött 2009-es 
év gazdálkodási adatait bemutató „nyers 
mérleg” alapján tájékoztatta a képvise-
lőket a cég helyzetéről, amely szerint 
a befektetett eszközök és követelések 
összes könyv szerinti értéke (406 504 E 
Ft) több mint 10 millió forinttal haladja 
meg a kötelezettség állomány (396 015 
E Ft) értékét. Ennek alapján véleménye 
szerint a becsült üzletrész értéke a jegy-
zett tőkével (12 millió Ft) azonos.
Kiemelte még, hogy értéknövelő tétel-
ként figyelembe lehet venni azt a nem 
elhanyagolható körülményt, hogy a 
vállalkozás elbírált, aláírt 456 milliós 
támogatási szerződéssel rendelkezik az 
ipari park kialakítására vonatkozóan.
A projekt jogi, illetve pénzügyi vonat-
kozásaiban a rendelkezésre álló adatok 
alapján sem a jegyző, sem a gazdasági 
vezető részéről kérdés nem merült fel.
Amennyiben az önkormányzat megvá-
sárolja a Három Cserje Kft.-t 12 millió 
forintos vételáron, terhelni fogja 85 mil-
lió forint pénzintézeti hitel, valamint a 
kft. tagjai által a kft. részére biztosított 
134 millió forint tagi kölcsön. A pénzin-
tézeti hitelből és a tagi kölcsönből finan-
szírozta a kft. a földterület megvásárlá-
sát és a hozzá kapcsolódó kiadásokat, az 
engedélyek beszerzését, és a földmunka 
díjának egy részét, ezek együttes össze-
ge 238 millió forint. Az önkormányzat 
a kft. megvásárlásával és a hitelek visz-
szafizetésével megszerzi a beruházási 
területet, egy minden engedéllyel ren-
delkező, folyamatban lévő ipari park 
beruházással együtt. Az ipari park beru-
házás jelenlegi értéke 241 millió forint. 
A beruházás befejezése az önkormány-
zat részéről természetesen anyagi áldo-
zatokkal jár, ennek tudatában hozta meg 
döntését a képviselő-testület.
Az ipari park megvalósítása esetén 
azonban a vállalkozási célú terület ér-
tékesítéséből 780 millió forint bevétele 
lehet az önkormányzatnak, feltételezve, 
hogy az új kormányzat gazdaságpoliti-
kája az elkövetkezendő években a beru-
házási és vállalkozási kedv és lehetősé-
gek növekedésével fog járni.
Az értékesítési bevétel kiszámításá-
nál figyelembe vettük a már korábban 
Nagykállóban értékesített ipari terület 
3341 Ft/ nm árát, valamint azt, hogy 
Nyírbátor illetve Nyíregyháza ipari 
parkjaiban 2490 Ft/nm – 4490 Ft/nm 
áron keltek el a területek. Ha az óvatos 
becslésekkel számított bevételt is szá-
mításba vesszük, elmondhatjuk, hogy 
önkormányzatunk a beruházás megva-
lósítására fordítandó pénzét a terület 
értékesítéséből visszakapja.
Az önkormányzat nem üzleti tranzakci-
ónak tekinti ezt a kényszer szülte helyze-
tet. Elsősorban a munkahelyteremtés 
lehetőségét tartottuk szem előtt, amit 
a képviselő-testület mindig is kiemelt 
feladatának tekintett váro sunkban. Ed-
dig azonban csak a közmunkaprogra-
mok szinte maximális kihasználásával 
tudtunk ezen vállalásunknak részben 
eleget tenni, hiszen tudjuk jól, a köz-
munkaprogram nem oldja meg a mun-
kanélküliség problémáját, csak átmeneti 

lehetőségeket biztosít a munkanélküli 
nagykállóiak viszonylag szűk körének.
2010. januári adatok szerint váro-
sunkban a munkaképes korú lakosság 
számához viszonyítva 18,85%-os a 
nyilvántartott munkanélküliek aránya, 
a valóság ennél még riasztóbb, hiszen 
nem tartalmazza a már mindenféle ellá-
tásból kikerült, s nyilvántartásban sem 
lévő munkanélkülieket.
Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy 
megvalósuljon az ipari park, hiszen a 
tervek szerint a betelepülni szándékozó 
vállalkozások területigényétől függően 
az ipari park 5–25 vállalkozás számára 
tud telephelyet biztosítani, ami akár 500 
nagykállói elhelyezkedését is lehetővé 
tehetné.
Jelenleg több betelepülni szándékozó 
céggel van kapcsolatban a Három Cser-
je Kft. 
Fémmegmunkáló, mirelit tészta termé-
keket gyártó, mezőgazdasági gépeket 
előállító, forgalmazó és javító, műanyag 
termékeket gyártó, valamint logisztikai 
tevékenységgel foglalkozó cégek sze-
retnének telephelyet létrehozni a meg-
valósítás előtt álló ipari parkban, ezek 
közül néhánnyal már szerződése is van 
a Három Cserje Kft.-nek, többel szerző-
déskötés előtt állnak.
Az önkormányzati bevételek növelése 
érdekében is szükséges lenne az ipari 
park megvalósítására.
2007-ben az iparűzési adó bevételünk 
még 681 millió forint volt, a 2009-es év-
ben pedig 287 millió forint. A Benetton 
megszűnését követően, az idei évre már 
csak 100 millió forint iparűzési adó be-
vétellel számolhattunk. A meglévő vál-
lalkozásaink által fizetendő iparűzési 
adó bevétel növeléséhez elengedhe-
tetlenül szükséges újabb vállalkozások 
betelepülése. Ehhez az ipari park szinte 
ideális megoldás, hiszen elmondhatjuk, 
ha sikerül megvalósítani, a megye terü-
letén nem lesz ilyen kitűnő adottságok-
kal, elhelyezkedéssel bíró vállalkozási 
terület.
Ezeket a lehetőségeket felelősen át-
gondolva, és a város jövőjét szem előtt 
tartva nem szabad elszalasztani. Tudjuk, 
hogy az ország gazdasági megerősödé-
sének elindulásához idő kell, azonban 
ha a beruházást nem sikerül megvaló-
sítani, ipari park híján a későbbiekben 
esélyünk sem lesz a vállalkozások bete-
lepítésére, a munkahelyteremtésre, és a 
város iparűzési adó bevételének jelentős 
növelésére.
Mindezidáig azonban önkormányzatunk 
részéről az ipari parkkal kapcsolatosan 
semmilyen pénzügyi teljesítés nem volt, 
a Három Cserje Kft. megvásárlása sem 
történt meg, mivel a beruházás megva-
lósításához további egyeztetések szük-
ségesek, elsősorban az uniós támogatás 
igénybevételével kapcsolatban, ezért 
amíg minden részletet megnyugtatóan 
nem tisztázunk, az egyeztetéseken kívül 
további konkrét lépésre nem kerülhet 
sor. A tisztelt lakosokat részletesen tájé-
koztatjuk majd a fejleményekről lapunk 
hasábjain, és lakossági fórum keretében 
is.

Nagykálló Város Önkormányzata 
nevében: 

Juhász Zoltán polgármester

A mi (egészség)ügyünk
Az Egészségügyi Központ költö-
zésével kapcsolatban az utóbbi 
időben voltak, akik nemtetszésük-
nek adtak hangot. 

Megfogalmazták például, hogy miért 
költözik hasonló nagyságú alapterüle-
tű helyiségbe a felnőtt háziorvosi ren-
delő, de felvetették azt is, hogy miért 
szűnt meg a labor, illetve szervezték 
át a vérvétel időpontját a Szakkórház-
ban. Juhász Zoltán polgármester adott 
választ a felmerült kérdésekre.
- Hosszú, több éves előkészítő mun-
ka eredményeként született meg 
Nagykálló Integrált Városfejleszté-
si Stratégiája, melyet a lakosság és 
nagykállói civil szervezetek bevoná-
sával készítettünk el öt évvel ezelőtt, s 
melyet többször, több fórumon ismer-
tettünk, véleményeztettünk a lakos-
sággal. Itt, a nyilvánosság előtt hang-
zott el, hogy a jelenlegi egészségügyi 
központ épülete elavult. Szakembe-
rek: építészek, statikusok állapították 
meg, hogy az épület szerkezetileg 
megromlott, elöregedett, s nem azért 
kerül elbontásra, mert a „jelenlegi vá-
rosvezetés útjában áll”. De ezeken a 
nyilvános fórumokon hangzott el az 
is, hogy több középület (lásd műve-
lődési központ) építésére nyújtottunk 
be pályázatot, de közülük az új pol-
gármesteri hivatal építését támogatta 
a hatóság. Jelenleg azon dolgozunk, 
hogy a város korábban megüresedett 
– egykori tüdőgondozó – épületébe 
költöztessük a gyermekorvosi ren-
delőket, a jövőben pedig az épület 
másik, most még használaton kívüli 
szárnyát újítjuk fel, így a négy házi-
orvosi körzet és a védőnői szolgálat is 
ide kerülhet, kialakítva egy új egész-
ségügyi központot Nagykállóban.
Addig azonban az egészségügyi el-
látás három feladatellátási helyen 
fog működni: a védőnők a bölcsőde 
épülete mellett, a gyermekorvosok 
és a fogorvosok a volt tüdőgondozó 
épületében kialakított rendelőhelyi-
ségben, míg a felnőtt háziorvosok 
részére kialakított rendelők a szak-

kórház épületében kapnak helyet. Az 
átmeneti időszakban azonban kérjük a 
lakosság türelmét és megértését.
Az új feladatellátási helyre történő 
átköltözést ütemezve tervezzük meg-
valósítani, amely folyamat március 
29-én a védőnők költözésével kezdő-
dik és május 1. napjáig valamennyi 
ellátás esetében megtörténik majd a 
működési engedélyek birtokában. A 
költözés ütemezése során figyelembe 
vesszük azt, hogy a rendelés a bete-
gek számára zavartalanul történjen.
A felnőtt háziorvosi és a gyermekor-
vosi rendelőhelyiségben váltott rende-
léssel működik majd az ellátás, amely 
gyakorlat nem egyedülálló, hiszen 
más településeken is tapasztalható 
ilyen megoldása az ellátás megszer-
vezésének. Ez nem akadályozta eze-
ken a helyeken a betegellátást, ezért 
bízunk benne, hogy Nagykállóban 
sem fogja. 
Az ellátás a jövőben is hasonló nagy-
ságú alapterületű rendelőkben tör-
ténik, mint jelenleg (öltözőfülkével, 
fogasokkal). Itt valamennyi rendelő-
helyiségben kialakításra kerültek a 
működéshez szükséges feltételek. 
A labor megszűnése és a vérvétel 
átszervezése a szakkórház működé-
sének átszervezésével összefüggő 
döntés, amelyről az intézmény fenn-
tartója dönt, a város vezetésének ter-
mészetesen nem lehet beleszólása. Mi 
egyet tehetünk: lehetőségeink szerint 
mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy az itt működő további szak-
ellátások ne szűnjenek meg. Ennek 
megelőzésére már tettünk lépéseket a 
döntéshozó felé. Sőt, örömmel mond-
hatom, hogy a Nagykállóban több 
évvel ezelőtt megszűnt cukorgondozó 
újbóli megnyitását tervezzük, s úgy 
tűnik, ez a törekvésünk rövid időn be-
lül sikerrel járhat.
Kérjük, a továbbiakban kísérjék fi-
gyelemmel a város honlapján (www.
nagykallo.hu), valamint az Egészség-
ügyi Központ épületében a költözés-
sel kapcsolatos információkat tartal-
mazó tájékoztatást.

Az ünnepeltek

Juhász Zoltán polgármester úr virággal köszöntött

„…Öt köszöntjük őt, a drága, 
drága nőt!” 

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményekép-
pen a múlt század elején valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen 
jelképesen a nőké. Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartalmát 
és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándékokkal ünneplik. Ezt tettük mi is 
Nagykállóban március 8-án, mert legyünk bár feministák, a női egyenjogúságért 
harciasan küzdő amazonok, bizony örömmel vesszük, ha ezen a napon kicsivel 
több figyelmességet kapunk.

Tisztelt olvasók!
A hír szent, a vélemény szabad! Az bizonyos, hogy önök közül is többen ismerik ezt a kijelentést, s ennek szelle-
mében élnek is a véleménynyilvánítás lehetőségével.
A Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe eljuttatott olvasói leveleket is örömmel leközöljük, azonban kérjük 
azokat, akik veszik a fáradságot, papírra vetik gondolataikat és szeretnék azt megosztani a nagyközönséggel, 
szíveskedjenek aláírni. Az újságban ugyanis csak ebben az esetben tudjuk közzétenni. Természetesen kérésre a 
szerző megőrizheti incognitóját, a lapban nem hozzuk nyilvánosságra kilétét, viszont a névtelen leveleket nem 
lenne etikus megjelentetni.

Tisztelettel a szerkesztő: Bornemisza Andrea
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Tavaszi fohász  
Aphroditéhoz
Ébreszd fel, úgy, mint egykor a holt követ,
Képmásodat, mit Pygmalion kivánt
   Elvenni nőül. Virtuális
      Álmaiból kivezesd a fényre,

Fordítsd a Windows-tól kicsit el fejét,
Lásson csodát még egy szoba ablakán
   Át: hogy virágzik kint a kert, és
      Bontsa ki szirmait ő is immár.

Éltem kimérték percre az istenek,
Csak véges létet kérhetek így neki,
   Sok kincs a föld színén miénk – ám
     Fent az Olümposzon egy nap is több.

Felnőtteknek: 

Gyermeknevelés a családban / Gálfalvi G. 
„A nép követte a szabást”: folyamatok a magyar pa-
raszti öltözködés alakulásában / Flórián M.
PH csoda a cukorbetegségre / Young, R. O. 
Gyógyító illatok : aromaterápia / Biegelbauer P. 
Ezerszínű textilcsodák : inspiráló ötletgyűjtemény / 
Hurlston, M. 
Az elveszett jelkép / Brown, D. 
A Piedra folyó partján ültem és sírtam / Coelho, P. 
Az élet játéka / Porter, E. H. 
Lázas évek / Vincenzi, P. 
Boldogságkeresők / Coctoo, J. 

Gyerekeknek:

Magyarország képes földrajzi atlasza / Rácz I. 
Keresd meg, mi volt a középkori várakban 
Keresd meg a harcosokat: szamurájok, vikingek, 
nindzsák, rómaiak…
Nagy mesekönyv : Zdenĕk Miler és a kisvakond
A Kalóz-szigetek kincse / Stilton, G. 
Négy egér a fekete dzsungelben / Stilton, G. 
Négy egér a vadnyugaton / Stilton, G.
Tinivakáció : hogy ebből mi lesz?! / Mussó E. 
Lovas történetek / Rahn, S.
Titkos történetek / Arold, M. 

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár februári  

könyvajánlója

Több mint 600 óvodás és kisiskolás 
énekelte a jól ismert dalokat, táncolt 
önfeledten, majd jutalmazta taps-
sal a Szeredás Népzenei Együttes 
produkcióját a nagykállói Városi 
Sportcsarnokban február 3-án.

A Három bajusz című előadás – egy 
gyimesi csángó magyar népmese alap-
ján – három bajusz fivérről szól, akik a 
különleges képességű állataik segítségé-
vel (számoló szamár, éneklő kakas, tán-
coló kecske) elindulnak a király udvará-
ba megnevettetni a királykisasszonyt. A 
három figura és barátaik február elején 
Nagykállóba, a Városi Sportcsarnokba 
érkeztek, hogy több mint 600 óvodást 
és kisiskolást szórakoztassanak vidám-
zenés produkciójukkal.
A több száz kisgyermek Nagykállóból, 
Biriből, Érpatakról és Kállósemjénből 
érkezett az előadásra. A Nagykállói 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. ugyanis az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium kiírásán „Új tudás 
– műveltséget mindenkinek” program 
keretében meghirdetett színházi, báb-
színházi, táncházi, vendégjátékok foga-
dásának támogatására című pályázaton 
1,5 millió forintot nyert. A támogatást a 

Nonprofit Kft. két előadás megtartásá-
ra fordítja, az elsőt – a Szeredás Nép-
zenei Együttes zenés előadását – már 
láthatták a gyermekek, a másodikat, a 
budapesti Madách Musical Tánciskola 
tánckoreográfiáját pedig márciusban, 
szintén a nagykállói Városi Sportcsar-
nokban nézhetik meg.

Ösztöndíjat kapnak a szakiskolások
A múlt év végén megjelent 
kormányrendelet szerint ettől 
az évtől ösztöndíjat kapnak a 
szakiskolák tanulói.

A szakiskolák tanulói régiónként 
10 kiemelt szakmában vehetnek 
részt az ösztöndíjprogramban. Az 
Észak-alföldi Régióban három hi-
ányszakmában: az ápolási asszisz-
tens, a szociális gondozó és ápoló, 
illetve a kőműves szakmák tanulói 
kapnak támogatást.
– A Nagykállói Kállay Rudolf 
Szakiskolában az oktatott hét szak-
mából hármat támogat ez a prog-
ram – jelentette ki az intézmény 
igazgatója Ferencziné Kerezsi 
Eleonóra. – Sajnálatosnak tartom 
azonban, hogy a negyedik hiány-
szakmánk, az épület és építmény-
bádogos kimaradt.
Az igazgatónő elmondta, hogy a 
rendelet értelmében az ösztöndíj 
mértéke az első szakképzési – a 

11. illetve 12. – évfolyam első fél-
évében tanulónként egységesen 10 
000 Ft/hó. A második félévtől kez-
dődően, és a további félévekben 
azonban a tanulmányi átlagered-
ménytől függően 5000 forinttal 
nő ez az összeg, így 2,51 és 3,00 
között az ösztöndíj 10 000 Ft/hó, 
míg 4,51 és 5,00 között már 30 000 
Ft/hó. Érdemes tehát tanulni, mert 
akár 20 ezer forint különbség is le-
het a tanulói apanázsok között. 

Nem kaphatnak ösztöndíjat azok, 
akik az adott félévben 2,51 alatti 
tanulmányi átlageredményt értek 
el; akiket a tanév ismétlésére köte-
leztek; akiknek az igazolatlan órák 
száma meghaladja a tizet, illetve 
azok, akikkel szemben jogerős fe-
gyelmi büntetés van érvényben.
– Véleményem szerint nagyon jó és 
ösztönző lehet ez az ösztöndíjprog-
ram minden olyan gyereknek, aki 
szívvel-lélekkel dolgozik, és ko-

molyan gondolja a tanulást, hiszen 
nem csak iskolaidőben, hanem a 
nyári hónapokban is megkapják ezt 
a pénzt. Bízunk benne, hogy a szep-
tembertől érvényes differenciált ösz-
szeg már jelentősen éreztetni fogja 
hatását a tanulmányi eredményeken. 
Intézményvezetőként pedig remé-
lem, hogy az ösztöndíjprogramnak 
köszönhetően sokan jelentkeznek 
majd erre a három szakra iskolánk-
ba, mi pedig a felvételizők között 
tanulmányi eredmény alapján rang-
sort állíthatunk, és a jobb képességű 
jelentkezőket vesszük fel. 
A Kállay Rudolf Szakiskolában je-
lenleg 180 tanuló vesz részt szak-
képzésben, s közülük 68-at érint 
az ösztöndíj – mondta Ferencziné 
Kerezsi Eleonóra. – Végcélja, hogy 
a ösztöndíjprogramnak köszönhe-
tően a szakiskolákból jó szakembe-
rek kerüljenek ki, mert a jó tanul-
mányi eredmény mögött tartalom 
is van. 

Színházat nekünk is! Vidám zenés délután az 
iskolában

Kellemes péntek délutáni prog-
ramon vettek részt január 15-én 
az általános iskola alsó tagozatos 
tanulói. 
Dudinszky Emil debreceni pe-
dagógus gitárral kísért zenés 
műsorán dalt tanulhattak, tán-
colhattak, énekelhettek és vi-
dám történeteken mulathattak. 

A jó hangulat bizonyítéka a csil-
logó szemek és kipirult arcok vol-
tak. Jó volt látni és hallani a sok 
szép gyermekdalt, amelyet együtt 
énekeltek gyerekek és felnőttek. 
Reméljük még találkozunk és is-
mét ilyen kellemes perceket töl-
tünk együtt a zene világában.

Frankné Somogyi ZsuzsaA több száz kisgyermek Nagykállóból, Biriből, Érpatakról és Kállósemjénből érke-
zett az előadásra
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Gyógyír a zene
Idén a Magyar Kultúra Nap-
ján Rózsa Zoltán, az alapfokú 
művészetoktatási iskola nép-
zene tanára kapta a Nagykálló 
Kultúrájáért díjat. 

A kitüntetett már hosszú ideje je-
len van a város és a megye zenei 
életében előadóként. 2006-ban a 
nagykállói alapfokú művészeti 
iskolában – gyakorló főiskolás-
ként – népzene tanári állást ka-
pott és a lelkes citerás gyerekek 
csapatából megalakította a Ró-
zsafa Citera együttest. A 2007-
ben alakult, s azóta itthon és 
külföldön is sikeresen szereplő 
Meglepetés Énekegyüttes karna-
gya, művészeti vezetője. A citera 
mellett gitáron és zongorán is 
játszik, az utóbbi időben pedig 
zenét szerez.
Mik a tervei a következő idő-
szakra?
– Szeretnék ezen a zenei úton to-
vább haladni. A kitüntetés most 
az első mérföldkövet jelenti szá-
momra, s azt, hogy jó úton, jó 
felé indultam el.
Mit jelent az ön számára a kó-
rus és a zenekar?
– Mindkettő része az életemnek. 
Mi ettől vagyunk különbek, mint 
más emberek, hogy ezt a társasá-

got létrehoztuk és műveljük. Szá-
munkra ez az önkifejezés eszköze.
Fontos az életben, hogy legyen 
olyan közösség, ahol így is ki 
tudja fejezni magát az ember?
– Igen, nagyon fontos, mert ez 
egyfajta életcél, lelkileg meg-
nyugtat. Fontos, hogy az ember 
élete ne legyen monoton, hogy 
dolgozik, hazamegy, lefekszik, 
hanem kellenek a „színek”.

Gitáron, citerán, nagybőgőn 
játszik.
– Emellett brácsán, zongorán, 
amire éppen szüksége van 
a lelkemnek, azon játszom. 
Véleményem szerint minden 
embernek legalább egy hang-
szeren meg kellene tanulni ját-
szani. 
Akkor ha ennyi hangszeren  
játszik, hogy tudja eldönteni, 

hogy melyik áll önhöz a legkö-
zelebb?
– Én nem tudom eldönteni, 
mindegyiket nagyon szeretem. 
Azt mondják, hogy az ember 
csak egy valamiben lehet nagyon 
jó, viszont akkor nem éri olyan 
sokféle öröm. Nem mindig a ke-
vesebb a több. 
Milyen emberek a zenészek, 
muzsikát kedvelők? Boldogok, 
vagy boldogabbak, mint más 
földi halandó?
– Szerintem sokkal. Számtalan-
szor előfordult már, hogy egy 
rosszabb nap után elmentem pró-
bára, s utána jobban éreztem ma-
gam. A társaság, a közösség jobb 
kedvet csinál. Az ember könnyen 
el tud magányosodni, de a zene 
erre is jó gyógyszer. A népzene 
ezért lett kitalálva, hiszen min-
den munkának, évszaknak, ve-
tésnek, aratásnak, évfordulónak 
meg volt az ünnepe, hogy az em-
ber ne maradjon egyedül. A mai 
világban sajnos nem így van. 
Zeneszerzéssel is próbálkozik, 
milyen sikerrel?
– Nem a „világnak” szerzek 
zenét, hanem saját magam 
örö mére, illetve néhány em- 
ber örömére. Olyan része ez az éle - 
temnek, amikor csak én vagyok.

Idén a kultúra követe Rózsa Zoltán
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Tavasz, No. 1, Op. 8

1. Allegro

A folyóirat
nyomdaillata, mint a
kávé gőze, száll.

2. Largo e pianissimo sempre

Papíron a vers:
fehér ágon fekete
cseresznyevirág.

3. Allegro (Danza pastorale)

Arcod mezején
kóborló kéz eltévedt.
Megázott, vacog.

Felnőtteknek:
Szakirodalom
Diákcsíny vagy bűncselekmény? / Elek B. 
Bolygónk legokosabb állatai / Boysen, S. 
Európa művészete I. / G. Nagy L.
Afrika ma : tradíció, átalakulás, fejlődés 
A mélységből kiáltok / Ranschburg J.
KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők ré-
szére / Kotra K.
Verselemző érettségizőknek / Vass J.
A burkolt szelekciótól a nyílt diszkrimináci-
óig / Ladányi J. 
Dualizmusok : a Monarchia Magyarországon 
/ Gerő A. 
Azt hittem ismerem a Google-t / Mazzini, M.
Szépirodalom
A zongoratanárnő / Lee, Janice Y. K. 
Nagy novelláskönyv / Wass A.
A vágy virágai / Berwin, M.
Titkos kapcsolat / Finder, J. 
A vesztes mindent visz / Green, G. 
Mondd, hogy mindörökké / Heath, L. 
Most én duzzogok! : humorgyűjtemény a há-
zasságról 
Veszélyes szerelem / Steel, D.
Fátylak : három kisregény / Rétfalvi J. M. 
Napsugár út 92 / Macomber, D. 
Gyöngyök lélegzete : szerelmes versek / Ma-
dár J. 

Gyerekeknek:
Szakirodalom
Ringató : énekeljünk és játsszunk a legkiseb-
bekkel!  / Gállné Gróh I.              
Malacperselyben nincs kamat / Bodnár Gné
Miért kacag a patak? : 1700 találós kérdés 
Gólya hozza? / Bodnár Gné
Tavaszi és húsvéti papírdíszek / Linde, K. van 
der
Magyarország : kifestő és foglalkoztató 
A világ csodái (Első enciklopédiám) / Szaba-
di M. 
Ügyes kezek enciklopédiája / Martin, M. 
Játékos feladatok gyerekzsúrra / Ries, W.
Szépirodalom
Nagypapa meséi / Cholnoky P.
Sztártitkok (Hannah Montana) / King, M. C. 
A hétpecsétes titkok naplója / Brezina, T. 
Kalózok hajóján / Osborne, M. P. 
Múmiák nyomában / Osborne, M. P. 
Tavaszébresztő cinege / Wass A. 
A magányos kiskutya / Webb, H. 
A Nagy Ho-Ho-Ho horgász kórházban / Csu-
kás I. 
Ezer esztendő / Benedek E. 
Szivárványhídon Meseországba / Iván M. 

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár márciusi könyvajánlója

(folytatás az 1. oldalról)
– A 162 évvel ezelőtt történtek nem voltak 
minden előzmény nélküliek. Előtte a monar-
chia urai sok mindent kértek a magyar uraktól, 
viszonzást azonban vajmi keveset kaptak, bár 
ígéretekből sosem volt hiány. Katonákra és 
pénzre tartottak igényt a Napóleon elleni há-
borúhoz, míg a magyarok cserébe csak látszat-
kedvezményeket kaptak – mondta ünnepi be-
szédében a Városi Sportcsarnokban dr. Vonza 
András, a 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség 
szónoka, majd így folytatta. – Március 13-án 
Bécsben kitört a forradalom, március 14-én 
Kossuth nyilvánosságra hozta 12 pontját és 
Bécsbe utazott, majd 15-én közel 20 ezer em-
ber vonult utcára és spontán tüntetéssel elin-
dult a magyar forradalom.
A 162 évvel ezelőtt történt események felele-
venítése után – Vona Éva és Demarcsek Zsuzsa 
rendezésében – a Korányi Frigyes Gimnázium 
Intézményegység drámatagozatos diákjainak 
„Március, gyönyörű március” című előadását 
tekinthette meg a népes közönség a Városi 
Sportcsarnokban. A színvonalas ének-vers és 
mozgás művészeti elemekkel színesített be-
mutató után a Szabadság kertben folytatódott 
a március 15-i városi ünnepség, ahol az önkor-
mányzat, az intézmények, a pártok és a civil 
szervezetek képviselői koszorúkat, virágokat 
helyeztek el a Szabadság szobornál.

Gulliver 
Nagykállóban járt

Amikor az emberek még sokat 
utaztak ismeretlen tájakra, egy ki-
csi, ám annál vidámabb halászfalu-
ban élt Gulliver, a hollandus. Egy 
délutánon Gulliver függőágyában 
álomra szenderült. Hősünk ágya 
vitorlát bontva hajóvá alakult s 
egyszeriben a tengeren találta 
magát – ezzel kezdetét vette egy 
fantasztikus utazás, egy messzi, 
messzi tájra, az apró népek orszá-
gába. A Madách Musical Táncis-
kola jóvoltából ez a mesés történet 
elevenedett meg március 10-én a 
nagykállói Sportcsarnokban több 
mint 700 óvodás és kisiskolás előtt, 
akik Nagykálló mellett Biriből, 
Érpatakról és Kállósemjénből ér-
keztek. A Nagykállói Kiemelten 
Közhasznú Nonprofi t Kft. ugyanis 
az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium (OKM) kiírásán „Új tu-
dás – műveltséget mindenkinek” 
program keretében meghirdetett 
Színházi, bábszínházi, táncházi, 
vendégjátékok fogadásának tá-
mogatására című pályázaton 1,5 
millió forintot nyert. A támogatást 

a Nonprofi t Kft. két előadás meg-
tartására fordította, az elsőt – a 
Szeredás Népzenei Együttes zenés 
előadását – februárban láthatták a 
gyermekek, a másodikat, a buda-
pesti Madách Musical Tánciskola 
tánckoreográfi áját – Gulliverről és 
a törpék országáról – márciusban 
nézhették meg. 
– Nagykállóban és annak mikro-
környezetében is vannak olyan 
gyerekek, akik sajnos ritkán, vagy 
egyáltalán nem láthatnak valódi 
színházi produkciót, mert szüleik 
anyagi lehetőségei miatt ezt nem 
engedhetik meg maguknak. Ezért 
is örültünk az OKM kiírásának, 
melyre a Nagykállói Kiemelten 
Közhasznú Nonprofi t Kft. sikere-
sen pályázott, s ennek köszönhe-
tően két látványos és szórakoztató 
gyermek előadást tudtunk szervez-
ni városunkban – mondta Juhász 
Zoltán Nagykálló polgármestere. 
– Szeretnénk a jövőben is mindent 
megtenni annak érdekében, hogy 
hasonló színházi élményekhez jut-
tassuk az itt élő gyermekeket.

A gyerekek mindenek 
felett

A Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde Brunszvik Teréz Tag-
óvodában március 18-án bemutató 
foglalkozást tartottunk a környe-
zetvédő munkaközösség szervezé-
sében. A délelőtti tevékenységek 
a helyi nevelési programunkban 
megfogalmazott pedagógiai szem-
léletünk szerint: természetet szere-
tő – védő, környezettudatos maga-
tartás formálása – a kompetencia 
alapú óvodai programcsoporthoz 
kapcsolódva valósultak meg.
A Százlábú csoportos gyermekek-
nek lehetősége nyílt sokféle tevé-
kenységet végezni: ismerkedtek, 
kísérleteken keresztül tapasztalták 
meg a víz tulajdonságait. Feleleve-
nítették a vízzel kapcsolatos élmé-
nyeiket. Megfi gyelték az akvárium 
élővilágát. Rajzokon, képeken is 
kifejezték a víz fontosságát életünk-
ben.
Óvodánk is része a „Give a change” 
– „Adj esélyt” projekt hátrányos 
helyzetű gyermekek és fi atalok 
esélynövelése a Dél-Nyírségben 

komplex oktatási-képzési fejlesztési 
programokkal pályázat megvalósí-
tásának. Ennek keretében lehetőség 
van intézmények közötti hospitá-
lásra is. Ezért a bemutató foglalko-
záson részt vett Haklik Marianna 
közoktatási referens és pályázati 
asszisztens, illetve a konzorcium-
hoz tartozó települések - Balkány és 
Geszteréd – óvodapedagógusai is.
Az elemző beszélgetéseken a részt 
vevő szakemberek az integrációval 
kapcsolatos gyakorlati tapaszta-
lataikat osztották meg egymással. 
Képet kaptunk a települések kü-
lönböző adottságairól, az óvodák 
eltérő lehetőségeiről. Megállapí-
tottuk, fontos, hogy az integrá-
cióban a különböző területeken 
dolgozó szakemberek – védőnők, 
családsegítők, óvodapedagógusok 
– együttműködnek, horizontális 
szempontok érvényesülnek az 
esélyegyenlőség, a gyerekek min-
denek felett való érdeke mentén.

Nagy Tamásné
intézményvezető

Az óriás és a törpék játéka a színpadon

A Százlábú csoportos gyerekek

Március, gyönyörű 
március

Ismét jól szerepeltek a nagykállóiak
A nagykállói School of Business Üz-
leti és Művészeti Szakképző Iskola 
ismét országos hírét vitte Nagykálló 
városának. 

2010. március 5-6-án rendezték meg 
Dunaújvárosban az Ifjú Üzletemberek 
Országos Versenyét, melyen iskolánk 
minden évben részt vesz, idén 6. alka-
lommal. 
A diákok által a tanirodai gyakorlat 
keretében működtetett gyakorlócég há-
rom idegenvezető szakos tanulója in-
dult az idei megmérettetésen. A felada-
tok az iskolánkban is működő tanirodai 
gyakorlatorientált képzési modellhez 
igazodtak. A háromfős csapatoknak 
egy-egy „cég” képviseletében kellett 
helytállniuk az üzleti világ kihívásait 
szimuláló különböző helyzetekben. A 
versenyre az ország különböző váro-
saiból 10 csapat érkezett, akiknek elő-
zetesen egy plakátot és céglogót, üzleti 
tervet és cégbemutatót kellett készíte-
ni. A házi feladatok megoldásában a 
2. helyen végzett a nagykállói csapat. 

A helyszínen a különböző szakmai 
feladatok az üzleti világ működéséhez 
kapcsolódtak, és a gyakorlati ismere-
teiket sem nélkülözhették az indulók: 
számítógépes-, irodai feladatok, de 
még idegen nyelvi és játékos kihívások 
is szerepeltek. A színvonalas, végig 

remek hangulatban zajló „csatában” is-
kolánk csapata nyerte protokoll téma-
körben a legjobb megoldásért járó kü-
löndíjat, valamint a mi tanulónk, Fábián 
Nóra volt a legeredményesebb az idegen 
nyelvi kommunikációs feladatban.

Kelemenné Orosz Melinda

A csapat tagjai: Fábián Nóra, Rozsnyai Cintia, Virágos Éva 
Felkészítő tanárok: Kelemenné Orosz Melinda, Szakács Árpádné
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! Ha érzel magadban elég tehetséget és bátorságot, hogy ezt megmutasd, ha úgy érzed, hogy Te lehetsz Nagykálló 

Kis Csillaga, akkor ne habozz! Jelentkezz gyermeknapi tehetségkutató versenyünkre, akár szólóban, párban 
vagy csapatban!

(óvodástól középiskolás korig várjuk a jelentkezéseket)   Kategóriák: az előadó művészet minden területe

Elődöntő: 2010. április 15. (csütörtök) 16 óra 
Helye: Művelődési Központ aulája  Jelentkezési határidő: 2010. április 8. (csütörtök)                     

Jelentkezni lehet személyesen: Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. (Kossuth út 8.)
E-mail: nkszolgaltatokft@gmail.com; Telefonszám: 42/263-141

  A verseny tervezett időpontja: 2010. május 28. (péntek)
Demókat, hanganyagokat a jelentkezési határidő lejártáig kérjük leadni: a Kiemelten

Közhasznú Nonprofi t Kft. irodájában

Kis Csillaga, akkor ne habozz! Jelentkezz gyermeknapi tehetségkutató versenyünkre, akár szólóban, párban 

(óvodástól középiskolás korig várjuk a jelentkezéseket)   Kategóriák: az előadó művészet minden területe

Helye: Művelődési Központ aulája  Jelentkezési határidő: 2010. április 8. (csütörtök)                     

Jelentkezni lehet személyesen: Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. (Kossuth út 8.)
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A nagykállói „Magyar Királyi 
Földmívesiskola” története

Sajnos csak néhányat ismerhettem 
a régi Földmívesiskola egykori 
diákjai közül: Ács Jóska bácsit, 
Forró Sanyi bácsit, Hegedüs Pista 
bácsit, Somogyi Jani bácsit, Vágó 
Jóska bácsit.

Jól emlékszem pedáns, tiszta udva-
raikra, ahol minden szerszám, anyag, 
eszköz vigyázban állt Egész környe-
zetükben jól látható rend, szervezett-
ség, gondosság uralkodott.  Nézzünk 
hát utána, milyen is volt, hogyan is 
született az a bizonyos száz éve ala-
pított intézmény?
Száz éve, Szabolcs Vármegye Mo-
nográfiája szerint Nagykálló lélek-
száma közel 7500 lélek, a lakosság 
főfoglalkozása a mezőgazdaság volt. 
Kálló 16 460 kat. holdnyi termőföld-
je néhány közép-, és kisbirtok kivéte-
lével 1522 törpebirtok között oszlott 
meg. A szántóterület kicsinységén 
kívül az elavult, csupán a családban 
tanult gazdálkodási technológia – 
egész Kelet-Magyarországon – még 
hátrányosabb helyzetet teremtett. 
Ennek felismerése vezetett oda, hogy 
a magyar törvényhozás 1908. évi 
költségvetésében „…egy, az ország 
észak-keleti vármegyéjében felál-
lítandó földmívesiskola céljaira 10 
000 korona… költséget” bocsátott az 
akkori földmivelésügyi miniszter, Dr. 

Darányi Ignác rendelkezésére. Az is-
kola elnyeréséért folyó küzdelemben 
a kedvező döntés nagymértékben Dr. 
Mezőssy Béla államtitkárnak kö-
szönhető, aki szabolcsi származású 
földbirtokos volt. 
Amint megtörtént a megállapodás 
Nagykálló és a Minisztérium között, 
máris kinevezték az építendő iskola 
vezetőjét, dr. Szabó Mihály igazga-
tót. Nagykállóba érkezésekor meg-
szemlélte az iskola céljára kijelölt 
területet, megtervezte az elméleti és 
gyakorlati képzés helyszíneit, épü-
leteket, szálláshelyeket a diákok és 
tanárok számára, istállókat, és más 
gazdasági építményeket. De váratlan 
nehézségbe ütközött, amiről megol-
dási javaslatot mellékelve így szá-
molt be az 1910. március 6-án kelt, a 
Minisztériumba címzett levelében:

„Nagyméltóságú Minister Úr! 

A szervezés alatt álló nagykállói 
földmíves iskolánál előállott külön-
leges viszonyok kényszerítő nyomá-
sa alatt engedtessék meg, hogy az 
intézet érdekében egy szokatlan elő-
terjesztést tegyek. Azt kérem tudniil-
lik, hogy amíg köztudottá nem válik, 
hogy ezen iskola a saját erejéből is 
boldogulni tud, a becsületes munka 
szemléltetése céljából más iskolák-

ból önként jelentkező áthelyezett 
elsőéves tanulókkal tölthetnénk be a 
szegődményes cselédek helyét….”

Az Igazgató Úr ecseteli levele foly-
tatásában, hogy a szegény sorsú di-
ákok részére milyen előnyös lenne, 
ha megkapnák munkájukért a sze-
gődményes cselédek javadalmazását, 
és szakmai képzésük szempontjából 
fontos lenne, hogy végig részt ven-
nének egy mintagazdaság létrehozá-
sában. 
Hogy minderre miért volt szükség? 
Mert a meghirdetett munkára csak se-
hol másutt munkát nem kapó köztör-
vényes munkavállalók jelentkeztek, 
és minden jelentkező a szokásosnál 
lényegesen magasabb bérért volt haj-
landó csak beállni, gondolván, hogy 
az állami pénzből mindenre telik. 
Az Igazgató Úr levelére válaszként 
megkapta az engedélyt diákok tobor-
zására, amit a miniszter körlevelével 
segített. A gazdasági iskola építé-
sének előkészítése 1910-ben, maga 
az építkezés 1911 és 1914 között 
történt. Az 1912/13. tanévben az új 
épületben megkezdődött a tanítás, a 
kétéves képzési idő alatt kiváló gaz-
dákká nevelődtek az itt tanult ifjak, 
akiknek végbizonyítványa egyben 
ajánlólevél is volt. 

Harsányi Gézáné

Végzős „gazdák” az 1943/44-es tanév végén az iskolaépület előtt. A lehántott, és meghajlított fűzvesszőkből készült díszítést 
Forró Sándor készítette. (Az ülő sorban jobb szélen. )

Nagykállóiak találkozója Budapesten
2009. december 11-én a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Baráti 
Társaság évzáró ülését tartotta Bu-
dapesten. A megyénkből elkerült és 
az itt élő emberek kapcsolattartá-
sa, összetartozása; a szülőhely, az 
iskolához való ragaszkodás és sze-
retet hozta létre ezt a társaságot.

Nagykállóból kilencen, a Baráti Tár-
saság tagjai vettünk részt az ülésen. 
Dr. Pucsok József elnök úr nyitotta 
meg a találkozót, és beszámolt az év 
tevékenységeiről, eredményeiről.
Az értékelés után Pankotay Péter, a 

Madách Színház művésze köszön-
tötte földijeit, és műsort adott szá-
munkra. Csodálatos operett-dalokat 
énekelt. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy Pankotay művész úr tehetségén 
kívül a személyes varázsát, kedves-
ségét, közvetlenségét, lokálpatriotiz-
musát is megismerhettük.
Nyíregyházán született, édesapja 
Pankotay István, a nyíregyházi Szín-
ház első igazgatója volt, édesanyja 
Halmi Zsuzsa nagykállói, majd nyír-
egyházi pedagógus, a nyíregyházi 
gyermekszínjátszás megteremtője. 
Érthető tehát a művész úr ragaszko-

dása és szeretete Nyíregyháza és Sza-
bolcs megye iránt.
A fellépést finom vacsora, jó hangula-
tú beszélgetés, közös éneklés és tánc 
követte.
Mi, nagykállóiak megköszönjük Fo-
dor János egykori és Juhász Zoltán 
jelenlegi polgármester úr segítségét, 
hogy lehetővé tették Budapestre, illet-
ve hazautazásunkat. Reméljük, még 
sokszor találkozunk a megyénkbeli 
neves emberekkel a Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Baráti Társaság által 
szervezett összejöveteleken.

Klániczáné Erdőhegyi Karolina

Köszönetet mondok annak az embernek, aki múlt év 
november 25-én dél körül a Fehértói úton a 15-16 km 
kő között megtalált 1 anyakutyát 6 kiskölykével és ma-
gához vette. Történt ugyanis, hogy férjemmel bicikli-
túrára indultunk, amikor a fenti helyen egy szomorkás 
szempár tekintett ránk az úton. Férjem felhívta a rend-
őrséget, és ott egy telefonszámot diktáltak, hogy azon 
tudunk bővebb információt és segítséget kérni.
Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ez az anyakutya a 
szabadban hozta volna világra a kiskölykeit, itt ezen a 
kietlen területen, távol emberektől, élelemtől. A kutyá-
nak is vannak érzései, de a gazdának ezek szerint nincs. 

Szégyellhetné magát az az ember, aki ilyen dolgot ké-
pes tenni. A szülei őt is felnevelték, és biztos nem kint 
az út szélén.
Miért tartanak olyan emberek állatot, akik nem tudják 
etetni, és nem tudnak róla gondoskodni? Elhiszem, 
hogy a kutya tartása nem egyszerű feladat, de egy pró-
bát megért volna. Sokan szeretnének kiskutyát, éppen 
ezért a megoldás nem az, hogy utcára teszem. Ez a ku-
tya megérdemelt volna egy esélyt. Remélem, magára 
ismer az a személy, aki ezt tette és elgondolkodik azon, 
hogy mi lett volna a helyes cselekedet.

 Egy nagykállói lakos

Bosszantó

F E L H Í V Á S
Intézményünk a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Köz-

pont jó állapotban lévő, használt 
játékok gyűjtésére akciót szervez!

A játékokat a 
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁBAN lakó 

gyerekek foglalkoztatásához, illetve a gyerekek napközbeni szabadidős 
programjaihoz szeretnénk használni.

Az adományokat a Családok Átmeneti Otthonában, Nagykálló, Széchenyi u. 
62. szám alatt lehet leadni

naponta (hétvégén is) 8–16-óráig
Tel.: 42/262-261
Köszönjük segítségüket!

Brinkusz Mónika intézményvezető h.

Gombaismerő tanfolyam
Értesítjük Nagykálló lakosságát, 
hogy – korábban többek kérésére 
– ez év április hónapban alapfokú 
gombaismerő tanfolyamot szeret-
nénk indítani. 

A tanfolyam havi 2x3 elméleti órát 
tartalmazna és november végéig tar-
tana. Ezen kívül a résztvevők kb. 5 
alkalommal egész napos terepgya-
korlaton vennének részt a Nyírség, 
a Zempléni hegység illetve Bükk 
hegység különböző részein. Tekintet-
tel arra, hogy a tanfolyam alapfokú 
gombaismeretet nyújtana a résztve-
vőknek, biztosítaná a Magyarorszá-
gon gyakran előforduló ehető és mér-
gező gombák felismerését. 
A tanfolyam előadói és a terepgya-
korlatok vezetői megfelelő végzett-
séggel és szaktudással rendelkező 
megyei és a budapesti Kertészeti 
Egyetem szakemberei lennének.
Az elméleti foglalkozások helyszí-
ne: a nagykállói művelődési központ 
egyik terme. Az időpontok, a részvé-
teli díj és egyéb részletek megbeszé-
lésére az induló foglalkozáson kerül 
sor.
A kb. nyolc hónapos időtartamra 
azért van szükség, hogy a Magyaror-
szágon előforduló gyakori gombákat 
tavasztól őszig a termési időpontnak 
megfelelően a tanfolyam résztvevői 

a terepen is megismerhessék. A kur-
zus végén a hallgatók vizsgát tesznek 
(nem kötelező), és arról oklevelet 
kapnak. A tanfolyam a következő is-
mereteket nyújtja:
- gombaismeret
- gombamérgezések
- gombatartósítás
- gombatermesztés
- gombakereskedelem.

A jelentkezést kérjük 2010. március 
10-éig cím és telefonszám feltünte-
tésével írásban vagy telefonon meg-
tenni az alábbi címre, illetve telefon-
számra: 
 Jónás Sándor
 Nagykálló, Jókai út 18.
 Tel : 42/ 263- 831

1 % az esély!
Köszönjük, hogy 2008. évi jövedelemadója 1%-át  

az ARCADELT Művészeti Egyesületnek ajánlotta fel.
Az 54.531 Ft. támogatást egyesületünk az alapszabályban meghatározott 
kulturális tevékenységére fordította. Kérjük, támogassa ez évben is adója 

1 %-ával egyesületünk munkáját!

Adószámunk: 18812026-1-15

Személyi jövedelemadója 1 %-ával 
támogassa Ön is alapítványunkat. A 
Nagykállói Beteg Gyermekekért 

Alapítvány adószáma: 
18811283-1-15

Jövedelemadója 1 százalékának 
felajánlásával Ön a Kállai Kettős 

Közalapítvány 
célkitűzéseinek megvalósulását is 

támogathatja, nevezetesen:
A Kállai Kettős Néptáncegyüttes 

működését,
Nagykálló néptánchagyományának 

ápolását
Az iskolarendszerű 
néptáncoktatást…

A Közalapítvány adószáma:  
18793589-1-15

Adója 1 százalékával, kérjük, tá-
mogassa Ön is a Nagykállói Nőszö-

vetség munkáját, célkitűzéseit. A szö-
vetség célja minden olyan oktatási, 
kulturális, szociális, egészség- és 

környezetvédelmi program, előadás 
szervezése, amellyel hozzájárulhat a 
helyi nők és családok helyzetének és 

közérzetének javításához.
Adószámunk: 18814310-1-15

Köszönjük, ha személyi jövedelem-
adója 1 %-ával támogat bennünket!
Nagykálló Népművészeti Egyesület

Adószáma: 18803729-1-15

A Szabadidősport és Természetbarát 
Egyesület idén is várja a személyi 
jövedelemadó 1 százalékának fel-

ajánlását.
A SZATE adószáma:  

18790469-1-15  

Adója 1%-ról rendelkezzen a polgár-
őrség javára jobb és biztonságosabb 

szolgálat teljesítése érdekében
A Nagykállói Polgárőr Egyesület 

adószáma: 18795103-1-15

Egy százalék felajánlás, száz százalék segítség
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Felhívás!
A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft, az Észak- Alföldi 
Operatív program pályázatán „Új technológiák, mint a szociolaborális 
beilleszkedés eszközei – dokumentumok digitalizálása Nagykállóban” 
címmel nyert támogatást. Nagykállóban a pályázati feltételeknek meg-
felelően kialakított intézményben, fogyatékos – elsősorban középsúlyos 
értelmi fogyatékos – emberek képzésére, majd hosszú távú foglalkozta-
tására nyílik lehetőség. Célcsoportunk: bármilyen fogyatékkal élő, tan-
kötelezettséget teljesített, családban nevelkedő embertársaink, akikről 
nappali ellátás keretében 2010. április 1-jétől gondoskodunk, figyelembe 
véve a kliensek speciális szükségleteit.
Várjuk azok jelentkezését, akik érintettek és érdeklődnek a program 
iránt.

Jelentkezni lehet: a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 
(Kossuth út 8.)

Telefon: 42/263-141
E-mail: nkszolgaltatokft@nagykallo.hu

Kapcsolattartó: Cziotkáné Donka Erzsébet

Nagykállói Amatőr Duatlon 
Verseny kiírása

A verseny időpontja: 2010. április 24. (szombat) 9 órától helyszíni 
nevezés 10 órától verseny

A verseny helye: Nagykálló, Városi Sportpálya, (Mártírok útja)

Nevezési díj: nincs

Jelentkezés és bővebb információk:
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (Nagykálló, Kossuth út 8.)

Borsy Szilvia: 30/588-8740; email: borsyszilvi@gmail.com

Báloztak a  
gyermekekért

Hagyományosan idén is megrendez-
te jótékonysági bálját a Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapítvány. A 
bált Juhász Zoltán városunk polgár-
mestere nyitotta meg és mondott po-
hárköszöntőt. 
Igazi báli hangulatban volt része 
mindazoknak, akik részt vettek a 
rendezvényen. A nagykállói bá-
lozókkal együtt mulattak a kör-
nyező településekről, valamint 
az Erdélyből érkező vendégek. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 

azoknak, akik a bálon való részvéte-
lükkel, tombolatárgyak felajánlásá-
val, támogatójegyek vásárlásával se-
gítettek céljaink megvalósulásában.

Jövedelemadója 1%-ával támo-
gassa Ön is alapítványunkat. 

Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítvány  

adószáma:18811283-1-15 

Juhász János 
kuratórium elnöke

Báli hangulatban

Átköltöztek az osztályok
Új helyre költözött a Sántha Kál-
mán Mentális Egészségközpont és 
Szakkórház három osztálya.

Egy március elején tartott sajtótájé-
koztatón jelentette be a Sántha Kál-
mán Mentális Egészségközpont és 
Szakkórház Nonprofit Kft. vezetése, 
hogy a hónap folyamán új helyre köl-
tözik az intézmény három osztálya.
–Az Egészségügyi Holding Zrt. eddig 
döntően gazdasági területeken elért 
pozitív eredményei mellett ez az első 
olyan projekt, mely a pszichiátriai 
betegellátás magasabb szintjét bizto-
síthatja - mondta Dr. Móré E. Csaba a 

pszichiátriáért és innovációért felelős 
főigazgató a tájékoztatón. 
Itt elhangzott, hogy a Sántha Kálmán 
Mentális Egészségközpont és Szak-
kórház Nonprofit Kft. új telephely-
lyel bővül, a nyíregyházi Sóstói út 
62. szám alatt található részleg egyik 
épülettömbjébe ugyanis két osztály 
költözik (költözött azóta). A régi III. 
Belgyógyászat épületének első és 
második emeletén az Addiktológiai 
Osztály, – a Gondozó és Szakrendelő, 
– harmadik és negyedik emeletén pe-
dig az eddig Kállósemjénben található 
Gerontopszichiátriai Osztály kapott 
helyet. Az elmúlt napokban a szak-

kórház kállósemjéni telephelyén talál-
ható Rehabilitációs Osztály költözése 
is megtörtént a nagykállói Bátori úti 
telephelyre (az Addiktológiai Osztály 
helyére). A Rehabilitációs Osztályon 
fekvő betegeket március 16-án köl-
töztették át, a szintén Kállósemjénben 
található Gerontopszichiátriai Osztály 
pedig március utolsó szombatján került 
át Nyíregyházára a Sóstói út 62. szám 
alá, a korábbi III. Belgyógyászat helyé-
re. A főigazgató elmondta: a költözés 
nem jár létszámcsökkentéssel, a köl-
tözésben érintett osztályok dolgozó-
inak felajánlják az új telephelyen is 
a munkát.

Fergeteges Csizma Bál
Március 21-én egy fergeteges bálba 
mulathattak azok, akik eljöttek a Kál-
lai Kettős Néptáncegyüttes Csizma 
Báljára. 
A nagy mulatozás hajnal 4 óráig tar-
tott. A jó zenekar mellett a hangulatot 
és a színvonalat nagymértékben emel-
te a Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
műsora. Tombolatárgyból jutott min-
denkinek bőven. A tányérkészlettől, a 
focilabdáig, a kis palotapincsi kutyá-
ig minden megtalálható volt. A Kállai 
Kettős Közalapítvány a Nagykállói 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
és a Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
hálás szívvel megköszöni mindazok-
nak, akik támogatásukkal hozzájárul-

tak a bál színvonalának emeléséhez, 
ezzel is hozzájárulva a Kállai Kettős 

Néptáncegyüttes támogatásához.
Márton Lászlóné

Jó volt a hangulat a Csizma Bálban

Nagykállói életképek
„Emeld föl, adj nekik szeretetet a szívükbe”

A 70-es évek elején egy fiatalember 
állított be a könyvtárba és az akkor 
még indexen lévő Elfújta a szél 
című könyvet kereste. Ez volt első 
találkozásom Rézműves Miklóssal. 
Ő mesél.

Az én nagyapám, Balás Károly nagyon 
régen cigányvajdaként kezdett, aki ha 
elkiáltotta magát a cigányok között, az 
úgy is volt. Tőle örököltem, hogy én is 
egy istenfélő, vallásos ember vagyok. 
11 testvérem volt, nyolcan még élünk. A 
feleségemmel ma is beszéljük a cigány 
nyelvet. Az általános iskola elvégzése 
után Kosarik Sanyi bácsi, Balogh Tibi 
keze alá rendelve dolgoztam öt évig, 
mint utcaseprő. Azután bekerültem az 
Elmegyógyintézetbe ebédszállítónak 
meg udvari munkásnak. Két évig bír-
tam, mert amikor a hullaházba is be 
kellett volna menni, az nekem félel-
metes volt. Inkább azt mondtam, me-
gyek fel Pestre dolgozni. A Közterület 
Fenntartónál Kresz táblákat raktam ki, 
raktáros is voltam, és egy szakiskolá-
ba jártam, ahol aszfaltozást tanultam. 
A gyorsforgalmi út átadásakor bizony 
még Kádár János elvtárssal is kezet 
fogtam. Megvan a munkakönyvem, tu-
dok bizonyítani munkahelyet, munka-
viszonyt. Nem voltam csavargó, nem 
voltam börtönben. 25 évet töltöttem 
Budapesten. Haza vágytam. Amikor 
hazajöttem az ÁFÉSZ-hez kerültem. 

Testvéreim is mind dolgoztak, TSZ-
ben, a dohánybeváltóban, a fatelepen. 
Mára már leszázalékolódtunk, mert a 
munka megett bennünket, 60-80%-os 
rokkantak, nyomorékok, műtöttek va-
gyunk. 8-10 gyógyszert szedek, napon-
ta háromszor inzulininjekciót. Nehéz 
életet éltünk. Nem válogattam, elvé-
geztem minden munkát. Ezért mon-
dom mindenkinek, ne várjanak arra a 
szociális segélyre, mert az nem oldja 
meg az ő életüket hosszú távon. Abból 
a párezer forint segélyből nem tudja a 
gyermekét úgy ellátni, pláne ahol sok 
a gyerek. Nekem is négy kis unokám 
van, oda kell adnom az utolsó pénze-
met. Inkább megvonom magamtól, 
hogy nekik jusson. Mert a fiamnak hi-
ába van szabó-varró szakmája, amit itt 
szerzett Almási Kati néni iskolájában, 
nem tud elhelyezkedni. Azt ajánlom a 
mai fiatalságnak, fogják meg a lapátot, 
az ásót, a kalapácsot. Ne szégyelljék a 
munkát. A pénzüket pedig osszák be. 
Akik ezt nem tudják, azoknak, termé-
szetben odaadni, hogy a segély olyan 
helyre jusson, amire azt kapták. A lelki 
szegényeket is segíteni kell, emeld föl, 
adj nekik szeretet a szívükbe. Voltak az 
életemben nagyon aranyos emberek is. 
Ratkó Józsi bácsi, aki nem restelt be-
jönni hozzánk, Farkas Miklós reformá-
tus lelkész, tőle kaptam a Gyere, kicsi 
gyere.. c. könyvet, Veres ügyvéd, meg 
a többiek…Hogy mennyire hiányoz-

nak, már a sírjukhoz se merek odaáll-
ni, mert csak a sírás vesz elő. Ami szép 
volt, a Kállai Kettősünk, pléhes Sanyi 
bácsiék, de hol van már Hamza Zoli 
bácsi, az élő zene az étteremből? Talán 
a Farkas család, ők értik a zenét. A fő-
tér, az csodálatos, hála legyen érte a Jó 
Istennek. A temetőt pedig sokan irigy-
lik tőlünk. Csak kellene oda egy zebra, 
hogy át lehessen menni a Korányi útról 
biztonságosan. Nagyon jó volna egy 
tisztasági fürdő, ahol az ilyen elesett 
emberek, télen is megfürödhessenek. 
Az utcára kellenének a rendőrök. Ne-
kem nincs velük dolgom. Nem lopom 
a fát. Az én apám, nagyapám arra taní-
tott, hogy fiam inkább százszor kérjél, 
mint sem egyszer is elvedd a másét. 
Sokan azzal védekeznek, hogy rá van-
nak szorulva. Hát, mert elisszák, elci-
gizik, elgépezik a rávalót. A kisebbségi 
vezetők is végezhetnék úgy a munká-
jukat, ahogy valaha az én cigányvajda 
nagyapám tette. Aki bement és meg-
kérdezte az elesett cigányokat, hogy 
mire van szükségük és intézkedett, 
nem csak ígérgetett. Szomorúan látom, 
hogy mennyi fiatal iskolás szívja a ci-
garettát, fiúk is lányok is. Nem tudom, 
honnan szedik rá a pénzt, hiszen olyan 
drága az a nyavajás cigaretta és milyen 
csúnyán beszélnek. Meg itt van az a 
rengeteg kocsma, addig isznak, amíg 
az orrukkal túrják a földet, éjszaka 
meg hangoskodnak az utcán, ilyenkor 
még az orvosi ügyeletre is félek fel-
menni. Fiatalon mi is kitáncoltuk ma-
gunkat, haza kísértük tisztességesen a 
lányokat. A szeszes italt el sem mertük 
volna fogadni, a szüleink olyan erősen 
fogtak. Az a nagy baj ma, hogy sajnos 
mindenki magának a sparhetjére húz-
za a pogácsát. Ahogy a mesében van: 
„A gólya, a veréb, a varjú megbeszé-
lik, hogy kimennek a határba és együtt 
gyűjtögetnek ennivalót. És elkezdi ki 
ki magának gyűjtögetni.” Nem figyel-
nek az emberek a másikra. Ha én ösz-
szeesnék valahol az utcán, senki sem 
jönne oda segíteni. Pedig, ha nem le-
szünk egyé Isten, ember és természet, 
akkor semmire valók leszünk. 

Lejegyezte: Orosz János

Ebzárlat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer –ellenőrző Hivatal  
2010. április 6 – április 20  között ebzárlatot és legeltetési  

tilalmat rendelt el,
Nagykálló Város Közigazgatási területére, a területen található rókák 

veszettség elleni immunizálása miatt.
Dr. Török László, jegyző
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A Nagykállói Sport Egyesület volt labdarúgói 
elhatároztuk, hogy Nagykálló várossá válásának 

évfordulója tiszteletére sportbaráti találkozót 
tartunk,

Helyszíne: Nagykálló Városi Sportcsarnok
Ideje: 2010. március 20. (szombat) 9 óra, 

melyre szeretettel meghívjuk a labdarúgást szerető 
közönségünket.

Program, amit ajánlunk:

• „Szakosztály Vezetők Emlékére” foci torna, négy korosztályos csapat 
részvételével

1.Aranyos csapat, 1964 (Tisza, Gerzsi, Majoros, Vágó, Tóth Kará-
csony, Pecséri,  Lengyel, Páll F.)
2.Arany I. ifi  csapat 1970 (Dominyák, Magyar, Vékony, Torma, Vass 
M., Papp)
3.Arany II. ifi  csapat, 1973 (Teremi, Gyallai, Nagy B., Málik, Papp 
M., Pacsuta, Magyar F.)
4.Szabad Föld csapat, 1987 (Ciotka, Viszokai, Vágó, Gyermán, 
Imre, Csordás)

• 9 órától gyülekező, (csapatok öltözése)
• 9.20 órától csapatok felsorakozása
• 9.30 órától megnyitó ünnepség, beszédet mond: Juhász Zoltán polgár-
mester
• 10 órától Nagykállói néptánccsoport bemutatója
• 10.30 2x10 perces mérkőzések
• közben: 11.15 órától NSE gyerek csoport bemutatója

• 13 órától eredményhirdetés, díjátadó

Juhász Zoltán 
polgármester, NSE elnök

MEGHÍVÓ

Vass Miklós 
szervező

A kispadról jelentjük…
Meglepetéssel kezdődött a fel-
készülési időszak az NVSE háza 
táján, a 2009/2010-es bajnokság 
tavaszi fordulójára. Január végén 
Bécsi József, a csapat edzője 
bejelentette: elhagyja a gárdát, 
így a csapat tréner nélkül kezdte 
meg az alapozást. A poszt azonban 
nem volt hosszú ideig betöltetlen, 
a játékosok már új edzővel várják 
a nyitányt.

A nyáron beszámoltunk róla, hogy a 
Nagykállói Városi Sport Egyesület 
fennállásának leggyengébb eredmé-
nyével kiesett a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei I. osztályból és egy 
osztállyal lentebb, a megyei II. osz-
tály, Díjözön csoportjában folytat-
hatta a versenyzést. A futballegylet 
új elnökkel (Juhász Zoltán), új el-
nökséggel (Budaházi László, Győrfi  
Gergő, Kiss Sándor és Vámos János) 
és új edzővel (Bécsi József) vágott 
neki a 2009-2010-es bajnokságnak, 
természetesen céljuk a feljutás volt.

A változásnak meg lett az eredmé-
nye: a csapat 12 győzelemmel és 3 
döntetlennel zárta az őszi fordulót, 
ezzel pedig 3 ponttal megelőzte a 
Gávavencsellőt, így a tabella tetejé-
ről várhatja a folytatást.
Éppen ezért volt váratlan bejelentés, 
amikor a tréner, Bécsi József beje-
lentette: elhagyja a csapatot. - A ve-
zetők három játékost elküldtek úgy, 
hogy velem nem egyeztettek, ezek 
után számomra nem maradt más 
megoldás, mint a lemondás – taglal-
ta a történteket Bécsi József. –Eddig 
bárhol edzői munkát vállaltam, elő-
re kikötöttem, szakmai kérdésekben 
csak én dönthetek, ha beleszólnak, 
azonnal távozom. Most is ezt tettem. 
Persze, azzal is tisztában vagyok, a 
megszorítások következtében ma-
napság nem egyszerű működtetni az 
egyesületeket, viszont engedtessék 
meg, hogy nekem is legyen önálló 
véleményen. 
Nos, a Díjözön-csoport élén nyo-
muló gárdánál házon belül oldották 
meg az edzőkérdést, mégpedig az 
eddig elnökségi tagként dolgozó 
Budaházi László kinevezésével. Az 
új edző személye nem ismeretlen a 
nagykállói labdarúgást nyomon kö-
vető emberek előtt: éveken keresztül 
erősítette a nagykállói felnőtt csapa-
tot. Budaházi 39 esztendős, az aktív 
pályafutását 3 éve, kállói színekben 
fejezte be, de azóta is szerves részét 
képezi az egyesületnek. Elnökségi 
tagként tevékenykedik, illetve az 
utánpótlás nevelésből veszi ki nagy-
ban a részét. Február elejétől pedig 

új poszton bizonyíthat, a felnőtt csa-
patból kell egy győztes és bajnok 
csapatot kovácsolnia.
– Remélem, a játékosok ugyanolyan 
lelkesen folytatják a munkát, mint 
ahogy a bajnokság első felében tet-
ték, természetesen én is hasonló 
hozzáállással látok munkához – nyo-
matékosította Budaházi László. – A 
múlttal nem akarok foglalkozni, a cél 
pedig változatlan: bajnokságot kell 
nyerni!
Az edzőváltáson kívül játékosfronton 
is történt egy, s más. A tavaszi fordu-
lóban 3, eddig az „ifi ben” szereplő 
játékos - Imre Zoltán, Imre László 
és Rubóczki János – is bizonyíthat, 
valamint új igazolás középpályá-
ra Gráf Levente (Tiszakanyár) és a 
védő Homonyik Csaba (Újfehértó). 
Ugyanakkor elhagyta a feljutásért 
hajtó gárdát Bécsi Krisztián, Huszti 
Tamás, Kevert Krisztián, és Kevert 
Sándor.

Borsy SzilviaBécsi József

Budaházi László

2010. MÁRCIUS 15-én
UTCAI FUTÓVERSENY NAGYKÁLLÓ FŐTÉRÉN 

délelőtt 9 órától
A SZABADIDŐSPORT és TERMÉSZETBARÁT 

EGYESÜLET rendezésében.

Nevezés: 08.30-tól, 8.55-ig a SZÖKŐKÚT előtt.
Korcsoportok:

 I. Óvodások – leányok; - fi úk
II. Általános iskolások – alsós leányok; -alsós fi úk

  III. Általános iskolások – felsős leányok; felsős fi úk
   IV. Középiskolások     1-4 – leányok; 1-4 – fi úk

    V. Felnőtt 45 éves korig  - női; - férfi 
   VI. Szenior 45 év fölött - női; - férfi 

Díjazás: Korcsoportonként az 1.-2.-3. helyezettek 
érem- és tárgynyereményben részesülnek.
Az első száz nevező pólót kap ajándékba.

A célba érkező egy üdítőt és szelet édességet is kap.

Minden érdeklődőt várunk!
SZATE
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nagykallo.hu

Fellendülőben 
az asztalitenisz 
Nagykállóban

Hét éves élvonalbeli szereplés után 
2004-ben megszűnt a Nagykállói 
Asztalitenisz Sport Egyesület. Ezt 
követően a sportág mélypontra jutott  
a városban. Ebben az időszakban – 
csak a már akkor is – működő „városi 
csapat” versenyzett a Nyíregyházi 
Városkörzeti amatőr bajnokságban.
A városi csapat fiatalabb korosztályú 
versenyzői részéről merült fel az igény 
a Megyei I. osztályú bajnokságban 
történő részvételre. A 2008/2009-es 
bajnoki évben tehát már két csapattal 
versenyeztünk nagykállói színekben. 
A Megyei I. osztályban 4. helyen, a 
Városi bajnokságban az I. helyen vé-
geztünk.
A 2009/2010-es bajnoki évben a 
„Megyei”csapattal az 1–3. helyen 
végezhettünk. Jelenleg 1 vereséggel 
a 2. helyen állunk. „Városi” csapa-
tunk veretlenül megnyerheti a baj-
nokságot.
A Városi bajnokság csapatának já-
tékosai: 
Dorogi János
Mészáros Sándor
Nagy Sándor
Papp Sándor
A versenyszabályok szerint a Városi 
bajnokságban 1 fő Megyei I. osztályú 
csapattal versenyezhet.
Edzéseinket az általános iskola (volt 
Budai) tornatermében tartjuk keddi 
és csütörtöki napokon 18 órától. A 
csapatversenyek ugyanitt zajlanak a 
versenykiírás szerinti időpontokban.
Szeretnénk nagyobb létszámú után-
pótlás nevelést megvalósítani. Saj-
nos, az utóbbi években nem volt 
megfelelő számú jelentkező az alsó 
tagozatos iskolások köréből, de edzé-
seink nyitottak, így szeretettel várunk 
minden pingpongozni vágyó gyere-
ket és felnőttet.

Mészáros Sándor

A Megyei I. osztályú csapat játékosai: 
Hriczu Tibor, Jónás Sándor, Joó Zol-
tán, Pataki Zsolt, a képről hiányzik: 
Horváth József
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Kiss Imréné
Teremi Imre
Zakar András
Kiss János
Szilágyi János
Mizsei Gusztáv
Farkas János
Kiss Károlyné
Horváth István
Szilágyi Sándor

ELHUNYTAK – 2010. január

Nagykálló, Bátori úton vállal-
kozásra is alkalmas családi ház, 
dupla garázzsal, játszótérrel, 
kondenzációs kazánnal ELADÓ. 
Irányár: 9,8 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykálló, Mártírok út 1. szám 
alatt 100 nm-es, 3 szobás családi 
ház ELADÓ. Irányár: 9 M Ft. Tele-
fon: 06-70/223-4475
Nagykálló, Nagybalkányi út 
58. sz. alatti 2 szoba, konyha, 
fürdőszobás ház pincével, 1934 
nm-es telken ELADÓ. Telefon: 06-
20/370-3205
Nagykálló, Kisharangodi út 48. 
sz. alatti kertes, kettős fűtés-
rendszerű 70 nm-es családi ház 
melléképülettel ELADÓ. Telefon: 
06-20/996-2989
Nagykállóban a Széchenyi 
úton 2 szobás kertes ház gáz- és 
hagyományos fűtéssel, teljes 
közművel ELADÓ. Irányár: 5,5 M 
Ft. Telefon: 06-70/348-7714
Nagykálló központjában, a Petőfi 
úton polgári típusú családi ház 
ELADÓ. Ár: 7,5 M Ft. Telefon: 06-
70/322-7974
Vállalkozásra is alkalmas, 
szintes 200 nm-es családi ház 
Nagykálló főutcáján ELADÓ. Dup-
la garázs, pince, szép kert tartozik 
hozzá. Telefon: 06-70/312-4719
Nyíregyháza, Család u. 51. sz. 
III. em. 2,5 szobás lakás ELADÓ. 

A p r ó H i r d E T é s
Teljesen felújított, full felszerelt 
konyha, műanyag nyílászárók, 
mérhető fűtés, alacsony rezsi. Ár: 
9,5 millió Ft. Telefon: 30/317-5108; 
20/804-6434
Nyíregyházán, Jósavárosban 36 
nm-es felújított, szép állapotban 
lévő lakás ELADÓ. Irányár: 6,9 
millió Ft. Telefon: 70/459-6753
Nagykálló, Korányi úton 30 nm-
es helyiség üzletnek, műhelynek 
KIADÓ. Telefon: 42/262-742; 06-
70/263-6454
Nagykálló központjában 1 
szobás lakás bútorozottan, hosszú 
távra KIADÓ. 20.000 Ft+rezsi, (két 
havi kaució szükséges) Telefon: 
42/264-541
Nyíregyháza, Család u. 51. sz. 
III. em. 2,5 szobás lakás KIADÓ. 
Teljesen felújított, full felszerelt 
konyha, műanyag nyílászárók, 
mérhető fűtés, alacsony rezsi. 
(40e+rezsi, 2 havi kaució szük-
séges) Telefon: 30/317-5108; 
20/804-6434
Egyedül élő nyugdíjas asszony 
szoba, konyha, cserépkályha 
fűtésű albérletet keres Nagykálló 
belterületén. Telefon: 06-70/532-
2706, 06-70/532-7006
Nagykálló, Csokonai úton 926 
nm-es építési telek ELADÓ. Tele-
fon: 42/263-501
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
3698 nm-es építésre is alkalmas 

telek ELADÓ. Telefon: 30/648-
5208
Cipőjavítást rövid határidőre vál-
lalok. Valódi bőrből lábbelik méret-
re készítése.  Nagykálló, Csokonai 
út 17/A Telefon: 42/263-501
Ruhajavítást vállalok (cipzárcse-
re, aljazás, alakítás...stb.) Rövid 
határidővel! Telefon: 06-20/536-
1981.
Német nyelvből korrepetálást, 
érettségire ill. nyelvvizsgára 
felkészítést vállalok. Telefon: 06-
30/452-0289
Idős néninek heti 2 alkalommal 
besegítenék (bevásárlás, gyógy-
szer felíratás stb.) időpont egyez-
tetéssel.  Telefon: 06-30/586-6296
Franciaágyak, heverők, sa-
rokülők stb. kárpitozását rövid 
határidővel vállalom.  Nagykálló, 
Kert u. 56.
Parkettázást, csiszolást, lakko-
zást, laminált padló lerakását rövid 
határidővel, garanciával vállalok. 
Közületek részére is. Telefon: 06-
70/576-5372
Franciaágyak, heverők, sarok-
ülők kárpitozását, egyedi puffok 
gyártását, rövid határidővel válla-
lok.  Telefon: 06-20/3963-561
Három részes mályva színű 
ülőgarnitúra fekhellyé alakítható, 
2 fotellel ELADÓ. Telefon: 06-
30/371-4659
Verona szekrénysor, szép álla-

potban, 5 részes, plusz ágynemű-
tartó ELADÓ.  Telefon: 06-30/371-
4659
6 személyes fehér étkező garni-
túra, székekkel ELADÓ.  Telefon: 
06-30/371-4659
Szekrénysor, rekamié, elektro-
mos fűnyíró, mikrohullámú sütő, 
egy mahagóni színű 2 ajtós szek-
rény nagyméretű ágyneműtartóval, 
120 l-es Zanussi hűtőszekrény, 
egy női kerékpár és egy Csepel 
varrógép olcsón ELADÓ. Telefon: 
06-20/386-3100
2 db új tűzgátló ajtó ELADÓ. 
Telefon: 06-30/371-4659
50 l villanybojler (Ariston) újszerű 
állapotban ELADÓ. Telefon: 06-
30/371-4659
2 darab original mosdókagyló  
ELADÓ. Telefon: 06-30/371-4659
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kiskutyák 
– oltva, féregtelenítve – ELADÓK, 
ELŐJEGYEZHETŐK. Telefon: 06-
20/804-6100
Peg Perego Mokka 2009-es 
babahordozó újszerű, megkímélt, 
kiváló állapotban ELADÓ.  
Európai Uniós szabványnak meg-
felelő, minden autóba becsatolha-
tó. (Bolti ár: 49.900 Ft)   Eladási 
ár: 35.000 Ft.  Telefon: 06-30/ 
371-4658 

• falilapok
• padlólapok
• ragasztók
• fugázók
• kádak zuhanykabinok
• szaniter termékek
• laminált parketta 
• falburkolók
• látványtervezés
• egyedi dekorok elkészítése 

A MEGÚJULT CSEMPEUDVAR

• falilapok már 990 ft/m2-től 
• padlólapok 1090 ft/m2-től
• csemperagasztók 890/zsák 25 kg
• fugázók 1990 ft-tól fl exibilis 5 kg
• készítesse el velünk egyedi 
  dekorációját

új árukészlettel és még kedvezőbb árral
várja kedves vásárlóit!

Törzsvásárlói kártya
részletek az üzletben !!!

Nagykálló Kossuth út 18
tel/fax: 42/262-307

Keressen minket alkudjon nálunk !!!!

Nyitva tartás:H-P 8-00 -17-00 -ig
Szombaton  8-00 -12-00 -ig

invertechbau@gamil.com

Tisztelt Olvasók!

A Közigazgatási Hivataltól ebben a hónapban sem 
érkezett meg a nagykállói újszülöttek névsora.

A szerk.
Házasságot kötöttek:

Fejes István- Fodor Renáta
Gebri Tamás Mihály- Fodor Zsuzsanna

www.nagykallo.hu
Telefon:  

42/263-141; 70/24-313-24
E-mail:  

nagykallohirmondo@gmail.com



MOZAIK

8 NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ – XX. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM – 2010. MÁRCIUS

Borsi Sándor
Pósán Jánosné
Kantár Ferenc
Szabó György
Tóth-Kása Tibor
Tóth János
Paplogó Lajos
Markovics Kristófné
Adorján Sándor
Győző István

ELHUNYTAK – 2010. február

Nagykálló, Bátori úton vállal-
kozásra is alkalmas családi ház, 
dupla garázzsal, játszótérrel, 
kondenzációs kazánnal ELADÓ.  
Irányár: 9,8 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykálló, Bocskai úton 100 
nm-es, 3 szobás, kettős fűtés-
rendszerű, műanyag nyílászárós 
családi ház ELADÓ. Irányár: 13 M 
Ft. Telefon: 30/457-3045
Nagykállóban a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében fürdőszo-
bás, kettős fűtésrendszerű, régi 
típusú, kertes családi ház ELADÓ. 
Telefon: 42/264-400 
Nagykálló, Korányi F. u. 7. sz. 
alatt 30 nm-es tetőtéri helyiség üz-
letnek, irodának KIADÓ. Telefon: 
42/263-365; 06-70/779-4576
Nagykálló, Korányi F. utcán 30 
nm-es helyiség üzletnek, műhely-
nek KIADÓ. Telefon: 42/262-742; 
06-70/263-6454
Nagykálló központjában, a Már-
tírok útján 1,5 szobás, nappali-ét-
kezős, teraszos, gázfűtéses, össz-
komfortos családi ház ELADÓ. Ár: 
11 M Ft. Telefon: 42/264-868
Nagykálló központjában össz-
komfortos 2 szobás ház beépített 
konyhabútorral, pihenőkerttel 
ELADÓ. Irányár: 5 millió forint. 
Telefon: 06-30/431-6985
Nagykálló, Mártírok u. 1. szám 
alatt 100 nm-es, 3 szobás családi 

A P R Ó H I R D E T É S
ház ELADÓ. Irányár: 9 M Ft. Tele-
fon: 06-70/223-4475
Nagykálló, Petőfi  utcán polgári 
típusú családi ház, 41 m utcafront-
tal ELADÓ. Ár: 7,5 M Ft. Telefon: 
06-70/322-7974
Nagykállóban a Széchenyi 
utcán 2 szobás kertes ház gáz- 
és hagyományos fűtéssel, teljes 
közművel ELADÓ. Irányár: 5,5 M 
Ft. Telefon: 06-70/348-7714
Összkomfortos, 110 nm-es csa-
ládi ház, 346 nöl telekkel ELADÓ. 
Érdeklődni: Nagykálló, Béke utca 
28.
Vállalkozásra is alkalmas, 
szintes 200 nm-es családi ház 
Nagykálló főutcáján ELADÓ. Dup-
la garázs, pince, szép kert tartozik 
hozzá. Telefon: 06-70/312-4719
Nyíregyháza, Család u. 51. sz. 
III. em. 2,5 szobás lakás ELADÓ. 
Teljesen felújított, full felszerelt 
konyha, műanyag nyílászárók, 
mérhető fűtés, alacsony rezsi. Ár: 
9,5 M Ft. Telefon: 06-30/317-5108; 
06-20/804-6434
Nyíregyházán, Jósavárosban 36 
nm-es felújított, szép állapotban 
lévő lakás ELADÓ. Irányár: 6,9 M 
Ft. Telefon: 06-70/459-6753
Nagykálló, Csokonai utcán 
926 nm-es építési telek ELADÓ. 
Telefon: 42/263-501
Nagykálló határában 1,5 hold 
szántóföld eladó, vagy bérletbe ki-

adó. Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
1000 nöl KIADÓ. Telefon: 06-
20/253-8170
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
1002 nm-es szőlő-gyümölcsös 
ingatlan, hétvégi házzal ELADÓ 
(víz, villany, pince van). Irányár: 
2,2 M Ft + ingóság 300 000 Ft. 
Telefon: 06-20/392-3258
Nagykálló, Bessenyei utca 1. 
szám alatti 810 nöl földterület 
bérbe KIADÓ. Villany, víz van. 
Telefon: 42/788-191
Bútorkészítést, -javítást, laminált 
padló parketta lerakását rövid 
határidővel vállalom. Telefon: 06-
70/659-3455.
Heverők, franciaágyak, sarokülők 
kárpitozását, egyedi puffok gyár-
tását, rövid határidővel vállalom.  
Telefon: 06-20/396-3561
Ruhajavítást vállalok (cipzárcse-
re, aljazás, alakítás...stb.) Rövid 
határidővel!  Telefon: 06-20/536-
1981 
Cipőjavítást rövid határidőre vál-
lalok. Valódi bőrből lábbelik méret-
re készítése. Nagykálló, Csokonai 
u. 17/A. Telefon: 42/263-501
Parkettázást, csiszolást, lakko-
zást, laminált padló lerakását rövid 
határidővel, garanciával vállalok. 
Közületek részére is. Telefon: 06-
70/576-5372
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kiskutyák 

– oltva, féregtelenítve – ELADÓK, 
ELŐJEGYEZHETŐK. Telefon: 06-
20/804-6100
ELADÓ jó állapotban lévő 4 
részből álló szekrénysor, 1 db 4 
személyes rekamié, 2 db fotellel. 
Érdeklődni: Nagykálló, Debreceni 
út 43.
ELADÓ egy tulipános, tölgyfa 
nappali-ebédlő szekrénysor, ma-
gassága: 2,2 m., szélessége: 3,3 
m. Telefon: 06-70/206-7663
9 éves Suzuki Swift ELADÓ. Ér-
deklődni: Nagykálló, Béke utca 28.
16-os gyerek kerékpár újszerű 
állapotban ELADÓ. Telefon: 06-
30/346-7776
ELADÓ kétszárnyas ajtó, vas-
rács, 1 db mosógép motor, 1 db 
felújított, kék piaci tányéros mérleg 
súlyokkal, 1 db használt gáztűz-
hely. Telefon: 06-20/457-7082
25 literes tejeskannák és alu 
mézes kannák ELADÓK, vagy 
méhekre cserélendők. Telefon: 
42/262-742; 06-20/974-1992
Kiskertben ásózást vállalok. 
Telefon: 06-30/346-7776
Éjjeliőr és portás munkát vállalok 
Nagykálló és környékén. Telefon: 
06-30/534-3345

otp lakossági devizabetétotp ingatlanfedezetû hitelek és lakáslízing

Minden forint és euró alapú lakás- és jelzálog típusú hitel, valamint lakáslízing esetén  
az induló költségeket az igénybevett hitel összegétôl függôen 100 000 Ft erejéig visszatérítjük.

 hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (több ingatlanfedezet esetén is)
 közjegyzôi díj
 fedezetkezelési díj (több ingatlanfedezet esetén is)
 TakarNet rendszer lekérdezése miatti ügyintézési díj (több ingatlanfedezet esetén is)
 gyorsasági díj
 hitelkeret beállítási jutalék/szerzôdéskötési díj

 

Gratulálunk a házasságot kötött pároknak:

Farkas Zsolt - Virág Erzsébet
Lázár László Jenő - Nádasi Ilona
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Nagy Vivikének 
sok boldog születésnapot 

kíván Mama, Papó és 
Keresztapu.


