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Történelmi átalakulás 
Nagykállóban

Augusztus 20-a a magyar államiság 
és Szent István király emlékének ün-
nepnapja, az egyik legősibb magyar 
ünnep.

A honfoglalással jutottunk el a magyarság 
történetében ahhoz a ponthoz, amelytől 
kezdve szorosan összekapcsolódik nem-
csak közvetlen szomszédai, hanem egész 
Európa múltjával. Ekkor dőlt el, követi-e 
a magyar nép a Kárpát-medence korábbi 
lakóinak végzetét, azaz eltűnik-e örök-
re a történelem süllyesztőjében, avagy 
képes megtalálni a helyét Európa ekko-
riban formálódó államrendszerében. A 
válasz a kor legnagyobb egyéniségeinek 
egyikéhez, Szent Istvánhoz fűződik.
István miután befejezte a régi rend le-
rombolásának apjától rámaradt részét, 
az ország átalakításához látott, ami sok 
nehézséggel járt, hiszen a félnomád kul-
túrából a kereszténységbe átlépő társada-
lom szervezete nem válhatott egyszerűen 
olyanná, mint a többszáz éves fejlődésre 
visszatekintő Karoling utódállamoké. 
Hogyan építsük újra legyengített, im-
munhiányos államunkat, hogy az az 
új környezetben is életképes legyen? 
Melyek legyenek az új, széles nemzeti 
egyetértésen alapuló nemzetstratégiának 
a legfontosabb elemei? Ezek a kérdé-
sek fogalmazódtak meg István király-
ban több mint 1000 évvel ezelőtt, s ha 
nem ilyen nagy léptékű elképzeléseket, 
de egy város modernizálását, újjáépíté-
sét, élhetőbbé tételét tűztük ki célul itt 
Nagykállóban. 

Nagykálló új arculata

6 évvel ezelőtt Önök bizalmat szavaz-
tak nekem. Az elmúlt évek során pedig 
közös munkával, a civilekkel együtt-
gondolkodva sikerült elkészíteni azokat 
a terveket, amelyek új arculatot adnak 
városunknak. Az első lépéseket pedig 
megtettük annak érdekében, hogy a ro-
hamos fejlődés útjára léphessen város-
unk: NAGYKÁLLÓ. 
Az elmúlt évek során pályázati támo-
gatásból és önkormányzati saját erőből 
több fejlesztést is sikerült megvalósítani. 
A város úthálózatát 98 %-ban aszfaltbur-
kolattal láttuk el, a csapadékvíz–elvezető 

csatornák megépítéséről gondoskodtunk. 
Nyílászárókat cseréltünk és hőszigeteltük 
a Korányi Frigyes Gimnázium és a Budai 
Nagy Antal Szakközépiskola épületét. Ez 
utóbbi intézményben és a Kállay Rudolf 
Szakiskolában komplex akadálymentesí-
tést végeztünk. A belvárosban az ifjúság 
számára szolgáltató központot alakítot-
tunk ki. Kerékpárutat építettünk Birke-
tanyára és a Nagykálló-Kállósemjén 
közötti útszakaszon. Az elmúlt évben az 
itt élők több évtizedes vágyát válthattuk 
valóra, mikor modern autóbuszállomást 
avattunk. Az idei évben új aszfaltbur-
kolatot kapott a Kossuth, a Simonyi út 
és a József A. u. is. Néhány hete pedig 
megtörtént Nagykálló egyik jelképének 
számító harangodi tánccsűr felújítása. 
Természetesen a fejlesztések a külterüle-
ti városrészeket sem kerülték el, hiszen 
Birke-tanyán, a Ludastón és a Mezőgép 
út mellett is pihenőparkokat (és parkoló-
kat) alakítottunk ki. 
Fontos, összességében több százmil-
lió forintból megvalósuló beruházások 
voltak ezek. Azonban városfejlesztési 
stratégiánknak csak a kezdeti lépéseit 
jelentették. Ebben az évben érkeztünk el 
oda, hogy a város szinte minden pontján 
hozzálássunk a változást eredményező 
munkafolyamatokhoz. Ez a közös siker, 
amit együtt terveztünk, aminek megva-
lósításán közösen dolgozunk.

Újjáépül a város

Az elkövetkező hónapokban új város-
központ fejlesztése valósul meg. Ennek 
részeként újjáépül a városközpont, mo-
dern piac kerül kialakításra fedett el-
árusítóhelyekkel, gombavizsgálóval és 
mosdóhelyiségekkel, illetve parkokkal 
és minden lakossági igényt kiszolgáló 
városházával. Hetekkel ezelőtt elkez-
dődött a Korányi úti lakótelep korszerű-
sítése, hőszigetelése, parkrendezéssel, 
játszótér és parkolók kialakításával. Az 
egykori német lakások átalakításával 
pedig közösségi ház készül. Rövidesen 
megindul a Korányi F. út és a Temető 
utca kereszteződésében egy ellipszis–
csomópont kialakítása, amelynek közle-
kedésbiztonsági szempontból van óriási 
jelentősége. A Budai Nagy Antal u. és 

a Széchenyi út önkormányzati tulajdon-
ban lévő szakasza új aszfaltburkolatot 
kap, de ezzel egyidőben elkezdődik egy 
új kerékpárút építése is a Korányi F. úti 
benzinkúttól a M3-as autópálya csomó-
pontjáig. A város 20 utcájában csak-
nem 10 km járdaszakasz épül, illetve 
kerül felújításra. A városrehabilitációs 
munkák során restauráljuk az Óbester 
étterem és a Református templom hom-
lokzatát, illetve újjáépítjük azok teljes 
környezetét. A Debreceni út és a Zrínyi 
M. u. által határolt területet csillapított 
forgalmú övezetté alakítjuk. A régió-
ban is egyedülálló mintaprojekt valósul 
meg a Korányi Frigyes Gimnázium és 
Kollégiumban, ahol modern, energiata-
karékos és környezetbarát berendezé-
sek kerülnek beépítésre. Csapadékvíz-
elvezetőrendszer kiépítésére is sikeres 
pályázatot nyújtottunk be, így azokban 
a városrészekben, ahol ez problémát 
jelent, ott a következő hónapokban ezt 
megoldjuk. Arra kérem a lakosságot, 
hogy azokon a területeken, ahol úgy 
érzik, hogy az ő problémájuk nem is-
mert az önkormányzat előtt, azok ezt 
jelezzék akár nekem, akár a polgármes-
teri hivatal munkatársainak. A város 
életében komplex rövid és hosszú távú 
stratégiával rendelkezünk: az oktatás, 
a kultúra, a városfejlesztés, a város va-
gyonával való gazdálkodás, illetve a vá-
ros bevételének növelése tárgyában. Mi 
ezeket szeretnénk megvalósítani. Nem 
ad hoc módon, hanem tervezetten, an-

nak érdekében, 
hogy minél több 
munkahelyet te-
remtsünk és mi-
nél szebb várost 
építsünk.
A felsorolás 
csak a jelentő-
sebb beruházá-
sokat tartalmaz-
za, azonban a teljes városfejlesztés ennél 
sokkal részletesebb, több elemből áll, 
hiszen az infrastruktúrafejlesztés mel-
lett vannak olyan programok, amelyek a 
nagykállói emberek életminőségének ja-
vítását célozzák, ilyen például a teleház 
működtetése, ingyenes képzések, trénin-
gek szervezése, tartós munkanélküliek 
foglalkoztatása stb.

Takarékos gazdálkodás

Az önkormányzat átgondolt és takarékos 
gazdálkodásának köszönhetően nőtt vá-
rosunk vagyona és stabil, kiszámítható 
pénzügyi alapokon nyugszik. Számítá-
saink szerint ezen programok befejezé-
séhez kb. 600 millió Ft hosszú lejáratú 
hitelt kell felvenni, de azt gondoljuk, 
hogy a több mint 5 milliárd forint értékű 
beruházás ennyit megér. Ezt a pénz ki-
számíthatóan és tervezetten tudjuk visz-
szafizetni a következő években. 
Térségünkben, sőt, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye egész területén irigykedve 
figyelik ezeket a folyamatokat a váro-

sok, települések vezetői, s amikor más 
önkormányzatoknak jelentős működési 
problémái vannak, vagy a csőd szélén 
állnak, akkor egy olyan kisváros, mint 
Nagykálló a fejlődés ilyen példaadó út-
jára lépett. 

Munkahelyek teremtése

Az Ipari Park betelepítése nagyon fon-
tos, mert munkahelyeket kell teremte-
nünk. Nem elég megelégednünk azzal, 
hogy az elmúlt 3-4 évben több mint 

1.000 nagykállói embernek adtuk mun-
kát a közcélú foglalkoztatás keretében. 
Megszerveztük 180 idős ember ellátását, 
segítettük hétköznapjaikat. 
Városunk legnagyobb hajtóereje a kö-
zösségünkben van, az egymásra utaltsá-
gunkban és a tenni akarásunkban. Tesz-
szük mindezt úgy, hogy nagyon sokan 
hisznek bennük, szerencsére kevesen 
vonják kétségbe a sikert.
1000 évvel ezelőtt István igyekezett apja 
békepolitikáját folytatni, törekedett, hogy 
békében éljen a szomszédaival. Ugyan-
akkor mindent megtett azért is, hogy az 
ország függetlenségét megvédje. 
Nagykálló Város polgármestereként 
az elmúlt hat év során mindent megtet-
tem annak érdekében, hogy a környező 
települések vezetőivel, az ott élőkkel 
jó kapcsolatot ápoljak. A Dél-Nyírségi 
Kistérség vezetőjeként pedig a telepü-
lések fejlesztéséért közös pályázatokat 
készítettünk, mert együttműködve a kis-
térségben és városomban, Nagykállóban 
élőkkel érhetünk el sikereket.

Juhász Zoltán, polgármester

Teljes leltár készítése
Az augusztus 12-én megtartott 
testületi ülésen a képviselők Ju-
hász Zoltán polgármester úr kez-
deményezésére döntöttek arról, 
hogy a Gazdasági Iroda közre-
működésével – a belső ellenőr-
zés és a könyvvizsgálók felügye-
lete mellett – teljes körű, átfogó 
leltár készüljön Nagykálló Város 
Önkormányzat vagyonáról. 
Ez az elemzés a jelenlegi kép-
viselő-testület elmúlt négy év 
során hozott döntéseit vizsgálja 
majd, azaz számvetés készül ar-
ról, hogy milyen kondíciókkal  
vették át várost és milyen pénz-
ügyi adottságok mellett adják át 

azt a következő képviselő-testü-
letnek.
A kimutatás adatokat tartal-
maz majd a város vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, melynek 
alapját az elmúlt évek során az 
Önkormányzat gazdálkodását 
ellenőrző Magyar Államkincs-
tár és az Állami Számvevőszék 
szakemberei által feldolgozott 
dokumentumok képezik, így 
ezek hitelességéhez kétség nem 
férhet. A vizsgálat és a leltár ké-
szítése szeptember 15-éig tart 
majd, melynek eredményeiről a 
képviselő-testületet és a lakossá-
got tájékoztatják.

Átadták a munkaterületet
A „Funkcióbővítő Városközpont 
Fejlesztése Nagykállóban” című 
projekt II. ütemének a járdafelújítás 
és pakolóépítés munkaterület átadá-
sát tartották 2010. augusztus 13-án, 
melyen részt vett a kivitelezést vég-
ző Harcon-Zombor Konzorcium 
ügyvezetője Zombor Krisztián, a 
műszaki ellenőr Jósvai Mihály, míg 
a nagykállói önkormányzat részéről 
Juhász Zoltán polgármester és Dr. 
Török László jegyző.
A pályázat alapján az alábbi utcák-
ban kezdődik járdaépítés, illetve 
felújítás: Bátori út, Bethlen G. út, 
Bocskai út, Deák F. u., Hunyadi út, 
Ibolya út, Jókai M. út, József A. út, 
Kisharangodi út, Korányi F. út, Kos-
suth út (páros és páratlan oldala), 

Nagybalkányi út, Petőfi út, Somogyi 
B. u., Táncsics M. u. Az érintett sza-
kaszokon több mint 4300 négyzet-

méter járda épül, míg a Bajcsy-Zs. 
E. utcán egy 1134 nm-es parkolót 
alakítanak ki.

A Kossuth úton is új borkolatot kap a gyalogút 

Felújították a Kossuth utat is

Az új autóbuszállomáson
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SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG 
NAGYKÁLLÓBAN

2010. augusztus 20-án (pénteken) 16.00 órától 
a Szabadság kertben (a főtéren)

16.00 órától: Farkas István és családja 
zenés műsora 

A rendezvény ideje alatt:
– Kézműves foglalkozások
– Ügyességéi vetélkedők

– Rajzverseny „Nagykálló gyermekszemmel 2013-ban” címmel
– Szabadtéri sakkverseny 

18.00 órától: Ünnepi köszöntőt mond:
Juhász Zoltán 

Nagykálló Város polgármestere
Kenyérszentelés

Az új kenyeret megáldják a történelmi egyházak képviselői
SILVATICA Zenekar koncertje

Plajner Miklós vezetésével

Dr. Boda László atya 
teológus, egyetemi tanár

fi lmvetítéssel egybekötött előadást 
tart a „torinói lepel”-ről
(Krisztus halotti leple)

2010. augusztus 22-én (vasárnap)
 a Nagykállói Városi 

Sportcsarnokban
a Római Katolikus Egyházközség 

szervezésében

Program:
15 órától rövid szentmisét követően 

előadás, fi lmvetítés
Az előadást követően a felmerülő 

kérdésekre az előadó válaszol.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. §-ának (2) bekezdé-
se értelmében Nagykállóban az önkormányzati képviselők választásán 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs 
listás mandátum megszerzésére van lehetőség. E törvényi szabályozásra tekintettel a korábbi 10 helyett 8 szavazókör 
lett kialakítva a következők szerint:

1. szavazókör
Ady Endre köz teljes közterület 
Ady Endre út 9-től páratlan házszám-
ok  
Ady Endre út 16-tól páros házszámok  
Árpád utca teljes közterület  
Bajcsy-Zsilinszky út teljes közterület  
Bátori út 1-15. páratlan házszámok
Bátori út 2-26. páros házszámok  
Béke utca teljes közterület  
Bethlen Gábor út teljes közterület  
Deák Ferenc út teljes közterület  
Eszperantó utca teljes közterület  
Hunyadi út teljes közterület  
Ibolya út teljes közterület 
Jókai Mór út 1-13. páratlan házszám-
ok  
Jókai Mór út 2-24. páros házszámok 
Korányi Frigyes út 1-27. páratlan ház-
számok  
Kossuth út 1-37. páratlan házszámok  
Kossuth út 2-32. páros házszámok
Mártírok útja 58-tól páros házszámok  
Mártírok útja 59-től páratlan ház-
számok  
Petőfi  Sándor út teljes közterület  
Somogyi Béla út teljes közterület  
Sport köz 1-3 páratlan házszámok  
Sport köz 2-2. A páros házszámok 
Sport út 2-24. páros házszámok  
Szabadság tér teljes közterület  
Szabadságharcos út teljes közterület  
Táncsics Mihály út 25-től páratlan 
házszámok  
Táncsics Mihály út 28-48. páros ház-
számok
Táncsics köz teljes közterület  
Vadkert út teljes közterület  
Vár utca teljes közterület  
Vasvári Pál út 16-tól páros házszám-
ok  
Vasvári Pál út 23-tól páratlan ház-
számok   

2. szavazókör
Alkonyat út teljes közterület 
Arany János út teljes közterület
Balassi Bálint út teljes közterület 
Bátori zug teljes közterület 
Bátori út 17-től páratlan házszámok  
Bátori út 28-tól páros házszámok
Bessenyei utca teljes közterület   
Fintortag teljes közterület  
Forrás-dűlő teljes közterület  
Gyöngyvirág köz teljes közterület  
Gyöngyvirág út teljes közterület  

Jánoskert teljes közterület  
Kállai Éva út teljes közterület  
Lászlókert teljes közterület  
Lehel köz teljes közterület  
Lehel út teljes közterület  
Magyi köz teljes közterület  
Magyi út teljes közterület  
Nyíl utca teljes közterület  
Orgona út teljes közterület  
Patak út teljes közterület  
Rákóczi út teljes közterület  
Rét út teljes közterület  
Ságvári út teljes közterület  
Torony út teljes közterület  

3. szavazókör
Kisbalkányi út teljes közterület
Mártírok útja 51-57. páratlan ház-
számok
Mezőgép út teljes közterület  
Nagybalkányi út teljes közterület  
Sport köz 3. A-tól páratlan házszám-
ok
Sport köz 4-től páros házszámok  
Sport út 26-től páros házszámok  
Sport út páratlan házszámok  
Szakolyi köz teljes közterület  
Szakolyi út teljes közterület  
Vasúti őrház teljes közterület 

4. szavazókör
Alma út teljes közterület  
Birisi út teljes közterület  
Biriszőlő út teljes közterület  
Csokonai út teljes közterület  
Debreceni út teljes közterület  
Geszterédi út teljes közterület  
Görény tanya teljes közterület  
Hársfa utca teljes közterület  
Iskola út teljes közterület  
Kísérleti Gazdaság  tanya teljes köz-
terület  
Kisgörény  tanya teljes közterület  
Kiskút utca teljes közterület  
Május 1. út teljes közterület  
Mártírok útja 35-49. páratlan ház-
számok  
Mártírok útja 42-56. páros házszám-
ok  
Ősz út teljes közterület 
Rácztanya teljes közterület  
Reformátusegyháztag teljes közte-
rület  
Rittersporn  tanya teljes közterület  
Rózsa út 37-től páratlan házszámok  
Rózsa út 50-től páros házszámok  

Szirond tanya teljes közterület  
Szúrótag teljes közterület  
Zalka Máté út teljes közterület  

5. szavazókör
Ady Endre út 1-7. páratlan házszámok  
Ady Endre út 2-14. páros házszámok  
Bem utca teljes közterület  
Csillag út teljes közterület  
Damjanich út teljes közterület  
Dózsa György út 1-77. B páratlan ház-
számok  
Dózsa György út 2-66. páros házszám-
ok  
Ifjúság útja teljes közterület  
Internátus út teljes közterület  
József Attila út 17-től páratlan ház-
számok  
József Attila út 34-től páros házszám-
ok  
Katona József út teljes közterület  
Kisvasút út teljes közterület  
Korányi Frigyes út 2-2. C páros ház-
számok
Kölcsey út teljes közterület  
Mártírok útja 1-33. páratlan házszám-
ok  
Mártírok útja 2-40. páros házszámok  
Széchenyi út 19-21. páratlan házszám-
ok  
Széchenyi út 20-22. páros házszámok  
Táncsics Mihály út 1-23. páratlan ház-
számok  
Táncsics Mihály út 2-26. páros ház-
számok  
Tompa Mihály út teljes közterület  
Városkert út teljes közterület  
Virág utca teljes közterület  
Zrínyi Ilona út teljes közterület  
Zrínyi Miklós út teljes közterület  

6. szavazókör
Akácos út teljes közterület  
Ámos Imre utca teljes közterület  
Bercsényi utca teljes közterület  
Dózsa György út 68-tól páros ház-
számok  
Dózsa György út 79-től páratlan ház-
számok 
Krúdy Gyula út teljes közterület  
Móricz Zsigmond út teljes közterület  
Nyár út teljes közterület  
Porosladány út teljes közterület  
Rózsa út 1-35. páratlan házszámok  
Rózsa út 2-48. páros házszámok  
Széchenyi út 24-től páros házszámok  

Széchenyi út 23-tól páratlan házszám-
ok  
Tavasz út teljes közterület  
Temető út teljes közterület  
Zöldmező Tsz tanya teljes közterület  

7. szavazókör
Budai Nagy Antal út teljes közterület  
Erdőalja utca teljes közterület  
Fenyő dűlő teljes közterület  
Fenyő út teljes közterület  
Fürst Sándor út teljes közterület  
Jókai Mór út 15-től páratlan házszám-
ok  
Jókai Mór út 26-tól páros házszámok  
József Attila út 1-15. páratlan ház-
számok  
József Attila út 2-32. páros házszámok  
Kert utca teljes közterület 
Kert köz  teljes közterület
Korányi Frigyes út 4-től  páros ház-
számok  
Korányi Frigyes út 29-től páratlan ház-
számok  
Nagykertiszőlő teljes közterület  
Simonyi József utca 1-51. páratlan 
házszámok  
Simonyi József utca 2-40. páros ház-
számok   
Széchenyi út 1-17. páratlan házszám-
ok  
Széchenyi út 2-18. páros házszámok  
Szőlőskert út páros házszámok  
Vasvári Pál út 1-21. páratlan házszám-
ok  
Vasvári Pál út 2-14.páros házszámok  

8. szavazókör
Bocskai zug teljes közterület  
Bocskai út teljes közterület  
Egres utca teljes közterület  
Harangod tanya teljes közterület  
Kisharangodi út teljes közterület  
Kossuth út 34-től páros házszámok  
Kossuth út 39-től páratlan házszámok  
Nagykertiszőlő út teljes közterület  
Nagyszállási út teljes közterület  
Orosi út teljes közterület  
Simonyi József utca 42-től páros ház-
számok  
Simonyi József utca 53-tól páratlan 
házszámok  
Szőlőskert út páratlan házszámok  
Tó utca teljes közterület  
Tulipán zug teljes közterület  
Zöldfa út teljes közterület  

Az elmúlt héten (augusztus 12-én) 
rendkívüli ülést tartott az önkormány-
zat képviselő-testülete. A városatyák 
a nagykállói oktatási intézmények 
(óvoda és bölcsőde, általános iskola, 
gimnázium, szakközép- és szakiskola) 
előző tanévre vonatkozó beszámoló-
ját tárgyalták és fogadták el, majd pe-
dig a tanévindítás előkészítése került 
napirendre. Ezt követően 2010-ben a 
civil szervezeteknek nyújtott támoga-
tás I. félévi felhasználása volt az ülés 
lényeges napirendi pontja, ugyanis az 
önkormányzattól (éves szinten) kapott 
köze 20 millió forint támogatási keret-
ből gazdálkodnak a civilek, melynek 
felhasználásáról szoros elszámolás ke-
retében adnak számot.
Támogatta a képviselő-testület, hogy 
városunk is csatlakozzon az Európai 
mobilitási Hét – Európai Autómentes 
Nap lebonyolításához. A 2010. szep-
tember 22-én tartandó rendezvény 
programja délelőtt 10 órakor indul a 
Művelődési Központ (Kossuth út 8.) 
elől. A lakosság bevonásával faültetés, 
ügyességi vetélkedők, rajzverseny is 
színesíti majd a napot, de lesz ingyenes 
egészségi állapotfelmérés is. A legfon-
tosabb pedig, hogy a résztvevők autó 
helyett kerékpárral közlekednek majd.

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
Mint minden évben így idén is beisko-
lázási támogatással szeretné könnyíteni 
a szeptemberi iskolakezdést Nagykálló 
Város Önkormányzata, s erre a célra 
több mint 4 millió forintot különített 
el.
Önkormányzati beiskolázási támogatás 
szociális rászorultsági feltételek vizs-
gálata nélkül jár azon tanulók részére 
akik rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben nem részesülnek. Az álta-
lános iskolai tanuló részére 3.500.-Ft. 
szakmunkás, szakiskolai és középisko-
lai tanuló részére 5.000.-Ft., felsőfokú 
intézmény nappali tagozatos hallgatója 
esetén 6.500.-Ft. a támogatás mértéke. 
A kérelmeket 2010. november 30-ig 
lehet benyújtani a Polgármesteri Hiva-
talba.

A önkormányzati beiskolázási támoga-
tás iránti kérelem benyújtása igénylő 
lapon történik. Az igénylő lap a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál át-
vehető. Csatolandó:
 – eredeti iskolalátogatási igazolás 
 – lakcímkártya
  – folyószámlaszám

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
AUGUSZTUSBAN HOZOTT DÖNTÉSEI
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Bontott(ak).Nagykálló 
Város kép-

viselő-testülete döntése értelmében az épüle-
tek (például: Egészségügyi Központ, egyko-
ri Teszovál Kft. telephelye) bontása során 
keletkezett anyagokat helyhiány miatt nem 
tudják tárolni a városi ingatlanokon, ezért a 
dohánybeváltó területén helyezték el, amit a 
vállalkozó ingyen és bérmentve ajánlott fel. 
Ez a város vagyona, amit később szeretnének 
az önkormányzati tulajdonban lévő terüle-
teken kerítés építésekor felhasználni, illetve 
az új épületekbe is visszaépítésre kerül ebből 
az anyagból. A megmaradó törmelék további 
felhasználásáról, tárolásáról a későbbiekben 
dönt a képviselő-testület.

Állami földügy
Nagykálló Város Önkormányzata 
2007-ben állami fölterületeket sze-
retett volna vásárolni a város körül, 
azonban egy különös fordulat miatt 
mégsem az elővásárlási joggal ren-
delkező Nagykálló Önkormányzat 
tulajdonába jegyezték be.

Milyen szakaszban van jelenleg az 
ügy, van-e valamilyen eredmény? – 
kérdeztük a több éve húzódó ügylet-
ről Juhász Zoltán polgármester urat.
– A képviselő-testület bölcs döntése 
értelmében 2007-ben egy rendeletet 
hoztunk arról, hogy a városkörnyéki 
kb. 1100 hektár földet természetvé-
delmi területté nyilvánítjuk. A ren-
delet értelmében városunk közigaz-
gatási határán belül lévő termőföld 
területekre elővásárlási jogunk van.
2007-ben a Nemzeti Földalap (NFA) 
ezen a területet több mint 800 hektár 
föld eladását hirdette meg. Ekkor az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be 

ennek megvásárlására, azzal együtt, 
hogy jeleztük a NFA-nak: a terület-
re elővásárlási jogunk van. Részletes 
programot dolgoztunk ki arra vonat-
kozóan, hogy az önkormányzat mi-
lyen célra szeretné hasznosítani ezt 
a területet. Az volt az elképzelésünk, 
hogy nagykállói gazdálkodókkal kö-
zösen létrehozunk egy vállalkozást, 
ezeknek a földeknek a művelésére.
Ennek ellenére, az elővásárlási jog 
birtokában sem került a város va-
gyonába ez a földterület. Miért?
– Soha nem akartam ezt összefüggés-
be hozni a politikával, de 2007-ben 
– annak ellenére, hogy önkormány-
zatunknak törvény adta joga volt az 
elővásárlásra – a rendeletünk miatt 
nem velünk kötött szerződést az NFA, 
hanem balkányi magánszemélyekkel. 
Önkormányzatunk ekkor pert indított 
a földek jogos megszerzése ügyében 
az NFA ellen. Az ellenérdekelt fél ek-
kor az Alkotmánybírósághoz fordul-

tak, és alkotmányossági vizsgálatot 
kértek ellenünk. 2008-ban a bírósági 
tárgyalás félbe szakadt. A bíró arra 
hivatkozott, hogy meg kell várni az 
önkormányzati rendelet alkotmány-
bírósági vizsgálatát, ami azonban a 
mai napig nem készült el. Van tehát 
egy félbeszakadt pert, és egy évek óta 
tartó alkotmánybírósági vizsgálat. 
A rendelet megalkotásakor Nagykálló 
Város képviselő-testülete törvénye-
sen járt el, ezért bízunk benne, hogy 
az Alkotmánybíróság számunkra ked-
vező határozatot hoz. Azt követően 
pedig a megyei bíróság dönthet arról, 
hogy velünk kössenek szerződést.
Ezzel kapcsolatban már megválasztá-
sa előtt és most is segítséget kértünk 
országgyűlési képviselőnktől, hogy 
városunk tulajdonába kerüljön ez a 
több száz hektár valamikori állami 
vagyon, s azt nagykállói fi atal gaz-
dálkodók műveljék az önkormányzat 
segítségével.
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Magyarországon egyedülálló az a program, 
melynek során más képességű emberek okta-
tását, majd pedig munkába állítását célozták 
meg Nagykállóban.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az értelmi 
fogyatékos emberek elfogadhatatlanul alacsony 
színvonalú oktatásban és foglalkoztatásban ré-
szesülnek. Ezen az állapotot szeretne változtatni 
Nagykálló Város Önkormányzata.
A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. még 2008-ban pályázatot nyújtott be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív Program kiírására és nyert közel 40 mil-
lió forintot. Ebből a pénzből és saját forrásból a 
Nagykálló, Kossuth út 8. szám alatt lévő épületet 
akadálymentesítették, személyfelvonót építettek, 
mozgáskorlátozottak számára rámpát, korlátokat 
és a tetőtérben egy foglalkoztatót alakítottak ki. 
Megvásároltak 15 db számítógépet, 6 db A4 lap-
méretű szkennert, 1 db A3 lapméretű szkennert, 
az ezekhez szükséges irodabútorokat és irattartó 
berendezéseket.
Az „Új technológiák, mint a szocio-laborális beil-
leszkedés eszközei – dokumentumok digitalizálása 
Nagykállóban” című projekt keretében egy spa-
nyolországi partnerrel, a CECAP Alapítvánnyal 
és a nyíregyházi Patrónus Egyesülettel jelenleg 15 
más képességű ember továbbképzése kezdődött. A 
résztvevőknek a követelmények elsajátítása után 
védett foglalkoztatási program segíti elő munka-
erőpiacra való belépésüket és tartós foglalkozta-
tásukat.
A projekt július 29-én tartott nyitórendezvényét dr. 
Török László Nagykálló Város jegyzője ismertette 
a hazánkban egyedülálló programot, elevenítette 
fel a kezdeteket. Beszélt arról, hogy mintaként a 
spanyolországi Toledóban a CECAP Alapítvány 
által fenntartott oktatóhely szolgált, amely már 
több éve működik. 
– Láttuk Spanyolországban, hogyan sikerült a más 
képességű embereket a képzés után például utazási 
irodában, levéltárban, vagy a katonaságnál raktá-
ros munkakörben alkalmazni – mondta dr. Török 
László. – Nagykállóban iratdigitalizálási munkát 
tanulnak jelenleg, s reméljük annak befejeztével 
sikerül az embereket a nyílt munkaerő piacra ki-
vezetni. Tudjuk, nem lesz egyszerű feladat, hiszen 

hazánkban jelentős a munkanélküliek aránya, de 
a városvezetés célja, hogy felkészítse ezeknek az 
embereket az önálló életvitelre.
Nagyon örülnék annak, ha két év múlva mi tud-
nánk mintaként szolgálni, s bemutatni másoknak a 
projektünket, tőlünk kérnének tanácsot azok, akik 
hasonlót program indításában gondolkodnak – tet-
te hozzá.
Ezt követően Vicente Martínez Medina a CECAP 
Gazdasági igazgatója ismertette a toledói „mód-
szert”, azt, hogy hazájában hogyan sikerült in-
tegrálni a más képességgel bíró embereket a tár-
sadalomba, és ezen belül a munka világába, majd 
Roberto Galvez, vállalkozó arról beszélt, hogy 
bioüzemében, ahol megújuló energiaforrást (bio-
masszát) állítanak elő fogyatékkal élő embert is 
alkalmaz. Mint mondta ennek számos pozitív ha-
tását tapasztalta, például sokkal empatikusabbak, 
humánusabbak lettek munkatársai.
A nyitórendezvényen egy sikeres magyar modellt 
is megismerhettek a vendégek, amely nemcsak ide-
haza, hanem világviszonylatban is egyedinek szá-
mít. Egy budapesti vállalkozó, Kocsy Béla ugyanis 
két éve elhatározta, hogy családi vállalkozásban 
működő szállodájában (Hotel Panda) fogyatékkal 
élő embereket alkalmaz, jelenleg 20 főt. Többek 
között beszélt arról, hogy a 4 csillagos szállodában 
a vendégek elmondása szerint sokkal figyelmeseb-
bek a személyzet tagjai. 
A rendezvényen ezt követően Farkas Zsolt, a 
szociolabor egyik részt vevője köszöntötte a meg-
hívottakat, aki arról beszélt, hogy mennyire meg-
változott az élete, mióta a közösség tagja, majd 
meginvitálta a vendégeket a képzőhelyre, ahol 
megismerkedhettek a programban részt vevőkkel. 
A projekt elszámolható költsége: 47.342.103 Ft, 
amiből 39.767.367 forintot az Európai Unió Új 
Magyarország Fejlesztési Terv, Észak-alföldi Re-
gionális Operatív Program (ÉAOP-5.1.3-2008-
0033 jelű) kiírásán nyerte a Nagykállói Oktatási, 
Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális 
Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló 
Város Önkormányzata.

Az új Magyarország Fejlesztési Terv kiírásán 
(ÉAOP-2009-5.1.2.D2) „Belterületi bel- és csapa-
dékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban” címmel 
nyert támogatást Nagykálló Város Önkormányzata. 
A projekt célja egyrészt a jelenleg meglévő, igen 
rossz állapotú csapadékvíz elvezetők felújítása, il-
letve új rendszerek kiépítése.
A projekt szükségességét több összetevő is indokol-
ja. Egyrészt a 4102 ök. út (Nagybalkányi és Kos-
suth út összekötő szakasza) 2010-ben megvalósuló 
rekonstrukciójához kapcsolódóan elengedhetetlen 
a fejlesztéssel érintett területen a csapadékvíz el-
vezető rendszer kiépítése, mivel a projekt meg-
valósítását követően már nem építhető ki. Sajnos 
ezen projekt saját forrásból történő megvalósítását 
az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, 
azonban a fejlesztés elmaradása egy igen veszélyes 
(közlekedésbiztonsági, vagyonbiztonsági) helyzetet 
tartana fenn, illetve rontaná a felújított útszerkezet 
állóképességét
A fejlesztés szükségességét másrészt az is alátá-

masztja, hogy a város több pontján olyan területek 
alakultak ki, ahol a csapadékvíz elvezető rendszer, 
illetve a befogadóba történő bevezetés hiánya aka-
dályozza a közutak felújítását, másrészt minden 
csapadékos időszakban komoly károkat okoz.

A projekt keretében az alábbi területen történik meg 
a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése:
Dózsa Gy. u., Ámos Imre u., Krúdy Gy. u., Mártírok 
útja, Kölcsey u., Csillag u., József A. út, Táncsics u, 
Szabadságharcos u., Ady E. u, Tulipán u, Ibolya u, 
Magyi út, Rákóczi F. u., Kossuth út, Nagybalkányi 
út. Összesen 11.308 folyóméter hosszan.

A beruházás összköltsége: 333.250.069 Ft, amiből 
299.925.062 Ft a támogatás összege.

Nagykálló 3 városrészében alakítottak 
ki pihenőparkokat egy támogatásnak 
köszönhetően.

Nagykálló Városért Alapítvány „Falumegújításra 
és- fejlesztésre igénybe vehető támogatás” Pihenő-
parkok kialakítása Nagykállóban címen pályázatot 
nyújtott be és nyert támogatást a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivataltól
A tervezett fejlesztés Nagykálló 3 városrészében 
– használaton kívüli területeken – valósultak meg: 
Nagykálló Mezőgép úton, Nagykálló Ludastón ta-
lálható ingatlanon és Nagykálló Birke-tanyán.

Születendő gyerekek parkja

Nagykálló önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a 
lakosság igényeinek kielégítése mellett a környezet 
megóvására. A kialakított park amellett, hogy sza-
badidős tevékenység eltöltésére ad lehetőséget, biz-
tosítja a zöld övezet kialakítását. A tér keleti oldalán 
parkolóhelyek kialakítására került sor (mozgáskor-
látozottak részére egyaránt).
– A park elnevezése nem véletlen, ugyanis az ala-
pítvány egy kezdeményezést szeretne elindítani az 
önkormányzattal együttműködve – mondta sajtó-
tájékoztatón Teremi István, a Nagykálló Városért 
Alapítvány vezetője a projektet ismertetve. – Min-
den Nagykállóban született gyermek születése után 
az alapítvány közreműködésével a szülők egy fa-
csemetét ültetnének a pihenőpark kijelölt területére. 
Pozitív hatása is van a kezdeményezésnek. Egyrészt 
lesz egy olyan hely, ahol a szülők és gyermekeik 
biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejü-
ket. Másrészt megtanítja a gyerekeket arra, hogy 
óvják, gondozzák a természeti értékeket. Mivel a 
környező településeken nincs ilyen kezdeményezés, 
a település példaértékű lehet azok számára is. 
– Közel félszáz projekt van folyamatban jelenleg 
Nagykállóban. Szeretném, ha a lakosság megértené, 

hogy ezek a projektek kötöttek, nem modellezhe-
tők, tehát az egyik terület átalakítására, felújítására 
megnyert támogatást egy másik városrészben nem 
használjuk fel.
Pályázati rendszerünk, illetve pályázati szokása-
ink magyarázata, hogy kizárólag kiírt pályázatra 
tudunk projektet benyújtani, nincs olyan pályá-
zat, amelyet ha megnyerünk más célra költhetünk 
el. Konkrétan meghatározott előírás alapján járda, 
kerékpárút, pihenőpark stb. építésére tudunk csak 
pályázni – mondta Juhász Zoltán Nagykálló polgár-
mestere. – Például a Születések parkját kizárólag 
Cuker-tanyán tudtuk megépíteni, mert a projektet 
„0” helyrajzi számmal rendelkező területen lehetett 
megvalósítani, tehát belterületi városrészben nem 
tudtuk az elnyert támogatást felhasználni. 

Ludastói és Birke-tanyai pihenőparkok

A Nagykálló külterületén élő embereknek nagy tá-
volságot kell megtenniük ahhoz, hogy ellátogassa-
nak a belvárosba, vagy a Harangodra. A külterületi 
városrészekben kialakításra kerülő pihenőparkok 
lehetőséget teremtenek számukra ahhoz, hogy sza-
badidejüket kötetlenül töltsék el – tájékoztatott Te-
remi István.
A kivitelezést a Kálló-Bau Kft. végezte a 
TESZOVÁL Kft. közreműködésével.
Juhász Zoltán polgármester hozzátette, hogy a pi-
henőparkok építése még nem fejeződött be, ugyanis 
minden évben szeretnénk azokat tovább fejleszteni.

A 3 beruházás megvalósításához: nettó 
13.842.870 forintot nyert a Mezőgazdasági- és 
Vidékfejlesztési Hivatal kiírásán a Nagykálló 

Városért Alapítvány.

Azonos esélyekkel Piaccsarnok épül Nagykállóban

A belterületek védelmében

Pihenőparkok Nagykállóban

Az európai normáknak is megfelelő, korszerű, 
fedett piac épül hamarosan Nagykállóban.

Ugyan nem koktél, és nem is szabványméretű, és 
nem sorakoznak egymás mellett, katonásan a ládák-
ban, de hazai, kiskerti, s ízletesebb, mint a szuper-, 
vagy a hipermarketben kínált, paradicsom a hétfő 
reggeli piacon. „Ez nincs agyonpermetezve” – ez-
zel a mottóval kínálják az arra elhaladóknak az idős 
nénik. Ez elég is ahhoz, hogy sokan megálljanak és 
vásároljanak belőle. Bár a „tálalás” nem túl bizta-
tó, hiszen a földön nejlonszatyorban, -zacskóban, 
esetleg műanyag ládában kínálják portékáikat már 
a kofák. Ott ahol alig egy méterre – a hely adottsága 
miatt – nemcsak a jövő-menő árusok autóiból pöfög 
rá a benzingőz, és az út porából is kerül rá bőven... 
De ennek rövid időn belül vége szakad. Új, kulturált, 
a kor igényeinek mindenben megfelelő piac kerül 
ugyanis kialakításra a korábbi, vegyes kereskedésre 
használt piac helyén.
– Örülök neki, mert ez nem megoldás, ami itt van. 
Földön élelmiszert árulni nem helyes – mondja az 
egyik árus, mikor tájékoztatom a piaccsarnok épí-
téséről, akinek amúgy gyönyörű barackok, és egyéb 
zöldségek sorakoznak a ládájában. –A nyugdíj mellé 
ez egy kis kiegészítés. A nagykertben sok minden 
megterem, a felesleget meg kihozom ide. A gond az, 
hogy nincs meghatározva, ki hol áruljon zöldséget, 
ruhaneműt, háztartási cikket. Van, aki földön, van, 
aki asztalon árusít.
– Már akinek jut – veszi át a szót a szomszéd kofa. 
– Mert vannak, akik hajnali három-négy órakor le-
foglalják az asztalokat. Így mi csak a földre tudunk 
kipakolni. Járnak ezek a viszonteladók, akik „kitúr-
ják” a helyieket. Az biztos, hogy jó lenne, ha épülne 

itt is olyan piaccsarnokféle. Meg az is jó lenne, ha 
mindennapos lenne a piac, vagy egy héten legalább 
három nap – veszi vissza a szót a barackárus. Mert a 
kispiacra nem jönnek vásárolni az emberek. 
A „Funkcióbővítő Városközpont Fejlesztése 
Nagykállóban” című projekt keretében (ÉAOP-
5.1.1/D-2008-0012), – közel 20 millió forint Eu-
rópai Uniós támogatásból – néhány hónapon belül 
elkezdőik egy korszerű, fedett és szilárd burkolattal 
ellátott piac építése városunkban, ahol a kulturált ke-
reskedelem feltételei is biztosítottá válnak. 
– Régóta tervezzük egy univerzális, egész évben 
nyitva tartó piaccsarnok kialakítását Nagykállóban. 
Öt éve – Kulcsár Attila rajzai alapján készültek az 
erre vonatkozó tervek az új autóbusz állomás és a 
régi Művelődési Központ közötti üres (jelenle-
gi piac) területen, ahol szeretnénk, ha minél több 
nagykállói ember által megtermelt zöldség, gyü-
mölcs kerülhetne a standokra – tájékoztatott Juhász 
Zoltán polgármester. 
Az akadálymentesen megközelíthető szociális (mos-
dók) helyiségek, ivókút mellett a piaci funkciókhoz 
szükséges piacfelügyelet, állatorvosi, gombavizs-
gálói feladatokhoz szükséges helyiségek kerülnek 
kialakításra. 
A piac építése szervesen illeszkedik az autóbusz 
állomás kialakításához, az itt megépült parkolók, 
kerékpártárolók biztosítják, hogy mind a helyi la-
kosság, mind a kistérség lakói egyénileg, vagy autó-
busszal könnyen eljuthassanak a piacra.
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Minősült az Erdei Iskola
2008 januárjában kezdte meg 
munkáját az általános iskolában 
közel húsz pedagógus együttmű-
ködésével az erdei iskola munka-
csoport, együttműködve a város 
népi iparművészeivel és a környe-
zeti nevelést segítő egyéb szakem-
berekkel.

Az erdei iskola-programokat a Nem-
zeti Alaptanterv követelményrend-
szerére épülő modulokból állítottuk 
össze, a tanulók életkori sajátossága-
inak és a Harangod fl órájának és fau-
nájának fi gyelembe vételével.
Pedagógiai programunk a környezeti 
nevelést tanóra keretében tantárgyan-
ként és nem hagyományos tanórai 
keretekben is kiemelten kezeli, ami 
lényegében a komplex (kereszttanter-
vi, tantárgyközi) foglalkozásokat öle-
li fel (projektmódszer, erdei iskola, 
témanap-témahét, terepgyakorlat). 
A pedagógiai programunk erdei iskola 
fogalma „Az erdei iskola olyan több-
napos, szorgalmi időben megvalósu-
ló, a szervező intézmény székhelyétől 
különböző helyszínű, környezethez 
illeszkedő nevelési-tanulásszervezé-
si egység, melynek során a tanulás 
folyamatát – a tanulói képességek 

fejlesztését és a tananyag elsajátítá-
sát – a tanulók aktív, együttműkö-
dő, cselekvő (kooperatív-interaktív) 
megismerő tevékenységére építik. 
Az ismeretszerzés folyamatában el-
sősorban tanulási technikákra helye-
zi a hangsúlyt. A tanítás tartalmilag 
és tantervileg egyaránt szorosan és 
szervesen kapcsolódik a választott 
helyszín természeti, ember által léte-
sített és szociokulturális környezeté-
hez. Kiemelkedő nevelési feladata a 
környezettel harmonikus, egészséges 
életvezetési képességek fejlesztése és 
a közösségi tevékenységekhez kötő-
dő szocializáció.”(Lehoczky)
Kidolgoztuk alsó tagozatos és fel-
ső tagozatos gyermekeknek szóló 
programjainkat, kialakítottuk tanös-
vényeinket (Vadon tanösvény, Fürge 
gyík tanösvény, Bölömbika vízi tan-
ösvény, Energiaösvény). 2008-ban 
elindítottuk a Környezet- és Termé-
szetvédelmi Oktatóközpontok Orszá-
gos Szövetsége által kidolgozott mi-
nősítési eljárást, de nem lett sikeres.
2009 novemberében újra kezdemé-
nyeztük erdei iskola-programunk 
minősítését a teljes dokumentáció 
ismételt benyújtásával az Erdei Is-
kola Szolgáltatók Érdekegyeztető 

Tanácsánál. 2009. december 16-án 
megkaptuk az előminősítést. 2010. 
május 19-én került sor az Erdei Iskola 
Szolgáltatók Érdekegyeztető Tanácsa 
szakértőinek helyszíni látogatására a 
programunk minősítésének keretében. 
A helyszíni szemle jegyzőköny-vében 
a két látogató-szakértő összegző 
megállapítása: „Átlátható, rendezett, 
magas színvonalú önértékelési doku-
mentum kiemelkedő megvalósítással, 
kiváló adottságú környezetben.”
A „Nagykállói Erdei Iskola” minősí-
tett programjának célja a Harangodi 
erdő, mező, tó, tópart életközössé-
gének megismertetése két évszakban 
(tavasz, ősz), valamint Nagykálló 
helytörténetének és hagyományai-
nak (fafaragás, nemezelés, csuhé- és 
szalmafonás, gyöngyfűzés, vályog-
vetés, kenyérlángos készítés, „Kállai 
kettős”) megismertetése a tanulókkal 
– 4. és 6. évfolyam osztályainak – 5 
napos erdei iskola programok kereté-
ben.
A Harangod épített környezetének 
minden adottságát kihasználva 32 
fős csoportok számára tudjuk kínálni 
szolgáltatóként is más iskolák számá-
ra erdei iskolai programjainkat. 

Birta Ferencné igazgató

A nagykállói önkormányzat sike-
res pályázatának köszönhetően, a 
hosszas előkészítés, és a társasházi 
lakókkal történő egyeztetések után 
megkezdődött a Korányi úti lakó-
telep teljes korszerűsítése és felújí-
tása, parkrendezéssel, játszótér és 
parkolók kialakításával.
Nekem, mint az egyik társasház 
lakójának szemet gyönyörködtet a 
változás dinamikája, épülnek, szé-
pülnek házaink, napról napra kor-
szerűbbek, esztétikusabbak, s érté-
kesebbek. Társasházaink évek óta 
„guszevi hangulatot” árasztottak, 
beáztak a tetők, a lépcsőház, az 
ablakok, ajtók, minden koszos volt 
és lehangoló. Most örömmel tölt 
el, hogy bármerre nézek, munka-
kedvvel teli, precíz mestereket, 
munkásokat látok, akik értékeink-
re (redőnyök, ablakok, ajtók) kü-
lönös fi gyelemmel, lendületesen 
dolgoznak esőben, napsütésben. 
Házunkban új, műanyag lépcsőhá-
zi ablakok, ajtók, lettek beszerelve; 
új burkolatot kapott a lépcsőházak 
aljzata, tiszták lettek a falak, lefes-
tették a belső lépcsőkorlátokat, s 
teljesen új korlátokat kapnak a füg-

gőfolyosók, erkélyek. Kívülről 10 
cm-es szigetelést kapott a ház, ame-
lyet nemsokára kellemes árnyalatú 
nemes vakolat borít majd.
Az esztétikum is nagyon fontos, 
mert felüdíti az ember lelkét, hogy 
egy ilyen szép, igényes házban 
lakhat, s elmondhatjuk, hogy a vá-
rosban még nincs olyan társasház, 
amelyet 10 cm-es szigeteléssel 
vontak be, nekünk ez a szigetelés a 
fűtési szezonban több tízezer forin-
tot fog megspórolni, vagyis a gáz-
számlánk a töredékére csökken. 
Az új lépcsőházi nyílászárók a be-
ázástól, ezáltal a ház vizesedésétől, 
penészesedésétől óvnak, továbbá 
szintén energiát takarítanak meg a 

hőszigetelt lépcsőházi ajtók.
A környező házakban is viszon-
tagságos körülmények uralkodtak, 
s most az ott élők is megélhetik a 
változást, amelynek köszönhetően 
napról napra emelkedik a színvonal, 
s néhány nap, hét múlva elmond-
hatjuk mindannyian, hogy egy ex-
kluzív lakópark lakói lettünk.
Köszönjük polgármesterünknek, 
és azoknak, akik részt vettek az 
előkészületekben, hogy átérezték a 
lakók keservét, baját. Gondoskodó 
együttérzésüknek, és a dinamikus 
hozzáállásuknak gyümölcse ez a 
nagyon szép és hasznos változás.

Egy elégedett lakó:
K. Adrienn

LEVÉLHULLÁS – olvasóink írták

Átváltozik a Korányi úti lakótelep...

Ön is szeret sütögetni? Tud egy jó receptet, 
és szívesen megosztaná másokkal? Legyen 
Ön Nagykálló receptbajnokainak egyike!

A XII. NAGYKÁLLÓI NAPOK
 (szeptember 24-26.) ideje alatt

RECEPTVERSENYT
szervez a Nagykállói Kiemelten 

Közhasznú Nonprofi t Kft.

A versenyre egy-egy tálca süteménnyel lehet 
nevezni, melyet a közönség és szakértő zsűri 

értékel majd.
Előzetes jelentkezés: 2010. szeptember 17.

Személyesen:  Nagykállói Kiemelten 
Közhasznú Nonprofi t Kft. 
Nagykálló, Kossuth út 8.
Telefonon: 42/263-414
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Az idei éven XII. alkalommal kerül megrendezésre a
NAGYKÁLLÓI NAPOK
szeptember 24-25-26-án

Számtalan program, előadás, bemutató, kiállítás is 
része lesz az ünnepségsorozatnak.

A Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft. 
ebből az alkalomból 

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKBEMUTATÓT
szervez

A rendezvényen lehetőséget szeretnének biztosítani 
a nagykállói mezőgazdasági őstermelőknek, kis- és 
nagyvállalkozásoknak termékeik bemutatására és 

kóstoltatására.

Jelentkezni: személyesen, levélben, vagy elektro-
nikus üzenet formájában a Nagykállói Kiemelten 

Közhasznú Nonprofi t Kft. címén:
4320 Nagykálló, Kossuth út 8.

Telefon: 42/263-141
e-mail: nkszolgaltatokft@gmail.com

A rendezvénnyel kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat 
2010. augusztus 31-ig várjuk!

A parlagfű és az allergén gyomok 
elleni védekezés mindannyiunk 
feladata és kötelessége. 

A tavaszi időszak a megelőzés idő-
szaka, július, augusztus és szeptem-
ber hónap már az irtásé. A települési 
önkormányzat jegyzőjének feladata 
a közérdekű védekezés elrendelé-
se-, végrehajtása belterületen, va-
lamint a közérdekű védekezés el-
rendelése érdekében foganatosított 
eljárási cselekmény során felvett 
bizonyítékok összegyűjtése és to-
vábbítása a Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága felé a 
növényvédelmi bírság kiszabása 
céljából. 
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény apján a jegyző június 30-át 
követően, a parlagfű virágbimbó 
kialakulásától függetlenül köteles 
hatósági eljárást kezdeni azon föld-
használókkal szemben, akik elmu-
lasztották a parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségüket teljesíteni. 
A bírság kiszabása alól az ügyfél 
csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy adott ellenőrzéssel 
érintett időszakban rajta kívül álló 
okból nem tudott eleget tenni a vé-
dekezési kötelezettségének. Miután 
az eljárás hivatalból, más hatóság 
megkeresése, vagy bejelentésre 
indulhat a tényállást a hatóságnak 
kell felderítenie, a bizonyítékok 
begyűjtése a jegyző feladata. Fon-
tos megjegyezni, hogy a hatóság a 
helyszíni ellenőrzést és a közérdekű 
védekezés végrehajtását lezárt te-
rület felnyitásával és az ott tartóz-
kodó személyek akarata ellenére 
is megtarthatja, illetve elvégezheti. 
Amennyiben indokolt, úgy hatósági 
határozattal közérdekű védekezés 
kerül elrendelésre, mely azt jelenti, 
hogy az önkormányzat által megbí-
zott vállalkozóval a jegyző a terület 
parlagfű-mentesítését elvégezteti. 
A vállalkozó az ingatlantulajdonos 
hozzájárulása és előzetes értesítése 
nélkül jogosult a területre bemenni, 
és ott a szükséges parlagfű-mente-
sítési munkálatokat elvégezni. A 
közérdekű védekezés elrendelésé-
ről szóló határozat a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján kerül köz-
szemlére. A jegyző ezt követően 
határozatot hoz a közérdekű véde-
kezés költségéről, melyet az ingat-
lantulajdonosnak (földhasználónak) 
kell megfi zetni. A közérdekű véde-
kezés és a növényvédelmi bírság 

összegét, meg nem fi zetés esetén az 
APEH hajtja be. 
Felhívom a Tisztelt ingatlantulaj-
donosok fi gyelmét az alábbi szabá-
lyozásra, melyet sok esetben elfe-
lejtenek betartani: Nagykálló Város 
Önkormányzat 55/2008.(XI..28.) 
Önk. számú rendeletének ( a közte-
rületek tisztántartásáról és a telepü-
lési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról)  5.§. (1) bekez-
dés a.) pontja értelmében az ingat-
lan tulajdonosok a közterület tisz-
tántartásával, a zöldterület, a park 
ápolásával kapcsolatos feladatai: 
Az ingatlan előtti (úszótelek esetén 
az épület körüli) járdának, (járda 
hiányában egy méter széles terü-
letsávnak), a járda melletti zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének, 
legfeljebb az épület 10 (tíz) méte-
res körzetén belüli területének gon-
dozása, tisztántartása, szemét-és 
gyommentesítése, burkolt területen  
a hó eltakarítása és síkosság mente-
sítése: ha az két közúttal is érintés-
ben van, a fenti feladatok mindkét 
irányra vonatkoznak, b.) pontja ér-
telmében: az ingatlan melletti nyílt 
ároknak és műtárgyainak tisztántar-
tása, gyommentesítése. A 6. §. c.) 
pontban leírtak szerint mind a be-
épített, mind a beépítetlen ingatlan 
tisztántartása, gyommentesítése, a 
járda és úttest fölé benyúló ágak, 
bokrok megfelelő nyesése. 
A szép és gondozott környezetünk 
megtartása és nem utolsó sorban a 
pénzbírságok elkerülése érdekében 
kérem, hogy tartsák be a fenti jog-
szabályi előírásokat.   

Dr. Török László
jegyző

Tisztelt nagykállói lakosok és 
kert tulajdonosok!

Öko lett az általános 
iskola

A Nagykállói Általános Isko-
la és Pedagógiai Szakszolgálat 
Ökoiskola pályázatát 2010 márci-
usában nyújtották be az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium és 
a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, valamint az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet nyílt 
pályázata keretében. 

A cím azoknak a nevelési-oktatá-
si intézményeknek az elismerését 
szolgálja, melyek átgondoltan, in-
tézményesítetten, rendszerszerűen 
foglalkoznak a környezettudatosság, 
a fenntartható fogyasztás és fejlődés 
pedagógiájának gyakorlati megvaló-

sításával, a környezeti neveléssel.
Az „Ökoiskola” cím adományozása 
kapcsolódik az ENSZ „A fenntartha-
tóságra oktatás” 2005–2014 évtized-
ének programjához. Az „Ökoiskola” 
cím pályázati rendszerének kimun-
kálása az ENSI (Iskolai Környeze-
ti Kezdeményezések) nemzetközi 
hálózat több évtizedes tapasztalatai 
alapján történt.
A nagykállói oktatási intézményt 
ökoiskolai tevékenységeink bemu-
tatása alapján alkalmasnak találta a 
bíráló bizottság a cím viselésére.
2010. június 5-én kapták meg a díjat, 
mely 2010 – 2013-ig jogosítja az in-
tézményt a cím használatára.
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Színkép
Úgy érkeztem meg hozzád, ahogyan van 

Gogh Arles-ba, hogy felfedezze a színeket. 
Hogy mi álmok jöttek a halálban: olajfali-
get, virágzó mandulafa, napraforgók, cip-
rusok – és felettük az ég. Kelj fel és láss! – 
szólt a mester, s én a későnyári vasárnapon 
egy parkhoz érkeztem, melynek tölgyei és 
gesztenyefái élni kezdtek ecsetvonásainak 
emléke nyomán.

Gyermekkori szerelmem, borsószem ki-
rálykisasszony benned öltött testet, mint a 
próféciák messiása a Názáretiben. De kár-
hozatot hozott rám, hiába zárlak nyomda-
illatú könyvek lapjai közé, mintha búcsú-
zóul adott hajfürtben élnél csak tovább. 
Hajszálaid kusza kábelrengetegének csáp-
jai vernek bilincsbe, míg az ég monitorján 
megjelenik szemed színképelemzésének 
függvénygörbéje. 

Referencia-intézmény lett a nagykállói 
általános iskola

Referencia iskolaként működik a jövőben a 
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat. 

Referencia-intézménnyé bármely nevelési-ok-
tatási intézmény válhat, amennyiben teljesíti 
a minősítési rendszerben foglalt feltételeket, 
valamint felkészült ilyen típusú szolgáltatás 
nyújtására, és erről minősítéssel rendelkezik. 
Nagykállóban rendelkeztek ezekkel a feltéte-
lekkel és az oktatási intézmény vezetői megpá-
lyázták azt a projektet, melynek eredményeként 
egy országos hálózathoz csatlakozva, referencia 
iskolaként működhetnek 2010 júliusától. 
– Ez egy újszerű, hálózati tanulási lehetőséget kí-
nál a nem referencia-intézmények számára, ame-
lyek a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív 

Program) pályázatokban nyertesek voltak. Ennek 
keretében pedagógiai kultúránkat, a jó pedagógiai 
gyakorlatainkat kínáljuk adaptálásra, meghono-
sításra más intézmények számára – tájékoztatott 
Birta Ferencné, a Nagykállói Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója. –A válasz-
tott területeken az intézménynek be kellett mu-
tatnia, hogy pedagógiai gyakorlata valamilyen 
sikeres és eredményes múltra tekint vissza. 
A nagykállói általános iskola vezetése három 
ilyen referencia területet jelelölt meg, amelyek 
megfeleltek a kritériumrendszernek. (1.) Ez az 
integrációs pedagógiai rendszer általános isko-
lai gyakorlata és dokumentációs rendszere. (2.) 
A környezeti nevelés a nagykállói erdei iskolá-
ban. (3.) A kompetencia alapú oktatás, – nevelés 
általános iskolai gyakorlata Nagykállóban

– A referencia-intézménnyé válás a gyerekek 
számára úgy gondolom egyfajta többletkötele-
zettséget jelent majd, hiszen újszerű és minő-
ségében jobb pedagógiai szolgáltatást kapnak 
a tanároktól, tekintettel arra, hogy itt fogadjuk 
majd a más iskolák pedagógus közösségeit, te-
hát olyan bemutatókat kell tartani, ami szakmai 
körökben is elismerést vált ki. Ettől nyilván az 
oktatás minősége még jobbá fog válni, az ered-
ményekben fog megmutatkozni – tette hozzá az 
igazgatónő.
Az intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (3.1.7.) pályázati konstrukciója kere-
tében készül a referencia értékű működési és 
pedagógiai gyakorlatainak továbbadására, elter-
jesztésére, illetve más közoktatási intézmények 
szakmai fejlesztő tevékenységének segítésére.

XXVI. TÉKA Tábor
Július 25-én véget ért a XXVI. TÉKA Nép-
művészeti tábor Nagykálló-Harangodon.

8 nap, 16 féle kézműves mesterség és több száz 
résztvevő – röviden így lehetne jellemezni a TÉKA 
Népművészeti tábort, melyet idén huszonhatodik al-
kalommal rendeztek meg Nagykálló-Harangodon. 
Az időjárás ugyan nem fogadta kegyeibe a tábo-
rozókat, hiszen a rekkenő hőségből és az özönvíz-
szerű esőből is jutott. Ennek ellenére a részt vevők 
nagyon jól érezték magukat. Voltak, akik valami-
lyen kézműves mesterséggel, tánctanulással, míg 
mások az egy éve nem látott ismerőseikkel, jókat 
beszélgetve töltötték az időt.

Nyírségi lakodalom
Már a tavalyi, a jubileumi tábor is a megszokottól 
eltérő formában zajlott, mikor esti koncertek színe-
sítették a táborlakók amúgy sem unalmas napjait. 
De a meglepetésekből jutott most is.
A tábor negyedik napján a hagyományos foglalko-
zások mellett újabbak is szerepet kaptak. Ilyen volt 
a tyúkpucolás és a csigacsinálás. A táborban ugyan-
is szerdán (július 21-én) nyírségi lakodalmat tartot-

tak. Az ifjú pár szerepét Marinka Nagy Katalin és 
Marinka Tibor vállalta fel, akik éppen egy hónapja 
fogadtak egymásnak örök hűséget.
A hagyományos ünnepi ceremónia keretében, a 
násznép vonult a sátrak között, majd Petró László 
református lelkész áldását adta az ifjú párra. Este 
aztán a csűrben felállított ünnepi asztal mellett fog-
lalt helyet az ifjú pár, az örömszülők és a vendé-
gek, akiknek „statisztai” a tábor tánctanítói voltak. 
Gyönyörű Zsiga, a vőfély kedves-tréfás köszön-
tőverseivel üdvözölte az ifjú párt és a násznépet 
vacsora előtt. A lakodalmak hagyományos ételso-
rát – csigalevest, töltött káposztát, diós és mákos 
beiglit, mézes pogácsát tálalták fel a násznépnek. 
De nemcsak ők, hanem a tábor népes közönsége is 
részesült a finom falatokból. A vacsora elfogyasz-
tása után vidám mulatozás vette kezdetét és a vő-
félyek tréfás játékai, majd hajnalig tartó táncházzal 
ért véget a nap.

Minden évben  
újdonság

– Néhány évvel ezelőtt a Téka Népművészeti tábor 
oktatóival és foglalkozásvezetőivel azt a koncep-
ciót fogadtuk el, hogy minden évben valamilyen 
újdonságot hozunk be a tábor életébe, hiszen az 
azt megelőző több mint két évtized során mindig 
a megszokott kerékvágásban zajlott. A táncokta-
tókkal Antal Dórával, Antal Rolanddal, Márton 
Lászlónéval és Márton Attilával kitaláltuk, hogy a 
mi településünk, illetve régiónk tájegységeit sze-
retnénk megismertetni a hozzánk ellátogatókkal, 

hiszen nagyon sokan érkeznek 
külföldről (például: Franciaor-
szágból, Németországból, Svájc-
ból, Belgiumból, Kanadából, 
Romániából és Szlovákiából 
jöttek), illetve a Dunántúlról és 
Közép-Magyarországról is. A 
táborban idén nyírségi és hajdú-

sági lakodalmat mutattunk be – mondja Borsiné 
Sveda Anita, a tábor háziasszonya. – Sajnos ma-
napság nem divat a hagyományos, sátras esküvő, 
ezért volt olyan táborlakó, aki könnyes szemmel 
köszönte meg, hogy gyermekeinek meg tudta mu-
tatni: milyen volt egykoron az ő, illetve szülei es-
küvője. A lakodalom során nemcsak emlékeinkből 
fennmaradt szokásokat elevenítettünk fel, hanem 
szakembereket Dr. Ratkó Lujza néprajzkutatót és 
Gyönyörű Zsiga vőfélyt hívtunk segítségül. 

Egyre több a 
nagykállói táborozó

A tábor főszervezője elmondta: több száz részve-
vője volt idén is a táborban, de igazán annak örült, 

hogy a nagykállóiak is nagy számban 
vettek részt a programokon. Ingyenes be-
lépést biztosítottak a tábor területére, na-
pijegyet kizárólag azoknak kellett válta-
ni, akik szerettek volna bekapcsolódni a 
foglalkozásokba, amit nagykállói, illetve 
szűkebb térségünkben élő foglalkozásve-
zetők tartanak. 
A Téka Tábor népszerűsítésének egyik 
eszköze volt, mikor az elmúlt évben a vá-
rosi rendezvényeken a díjazottak között 
ingyenes részvételre jogosító belépőket 
osztottak szét.
– Ez az rendezvény az országban az 
egyetlen, ahol egy helyre ilyen sokféle 
és bőséget program koncentrálódik. Azt 
gondolom, ha az elmúlt 26 évben volt 

létjogosultsága ennek a rendezvénynek, akkor még 
nagyon sokáig lesz is. Ezt alátámasztja az is, hogy a 
táborlakók közül többen azzal kerestek meg, hogy 
ők is szeretnének segíteni abban, hogy a tábor még 
sokáig fennmaradhasson. Javaslatokat tettek arra, 
hogy honnan szerezzünk szponzorokat, illetve 
anyagi támogatást. Azt gondolom így van értelme 
ennek a rendezvénynek! 

Az ős(tábor)
lakó

– 26 évvel ezelőtt a Bartók 
Együttesben táncoltam és a Téka 
együttes kísért bennünket. Ekkor 
határoztuk el, hogy a nyári pihe-

nő idejére létrehozunk egy tábort, s ez olyan jól 

sikerült 500-600 ember vett részt az első táborban 
– eleveníti fel a kezdeteket Dr. Szerdahelyi Balázs, 
aki Balatonalmádiból érkezett a táborba. Itt a tábor 
az egy hét alatt 24 órában táncoltunk és énekeltünk, 
nem volt megállás. 3-4 helyszínen éjjel-nappal szólt 

a zene, tehát nem ilyen nyugodt, családias/családos 
hangulatú volt a tábor, hanem meglehetősen duhaj, 
vad fiatalok érezték jól magukat.
Az egyébként ügyvédként tevékenykedő táborlakó 
elmondta, számára egy év nem januártól decembe-
rig tart, hanem Téka Tábortól, a következő Téka 
Táboráig. S biztos benne, hogy négy gyermeke 
számára is ezt jelenti.
„Engem a népzene, néptánc szeretete, másrész hely 
a hangulata hoz vissza 26 éve. Tökéletes oldottság, 
nyugalom, barátságos hangulat. A szeretetet lehet 
itt nagyon érezni, az emberek pozitívan, szeretet-
tel fordulnak egymás felé. Számomra ezt jelenti a 

TÉKA TÁBOR. Úgy tűnik, hogy ez időtlen-időkig 
mehet(ne!). A gyerekeinken múlik majd, hogy fog-
ják tovább csinálni.
Ez a tábor egészen kiváló ellensúly, vagy inkább 
gyógytapasz olyan dolgokra, ami a táboron kívüli 
világban nem biztos, hogy jó irányba halad, pél-
dául az emberi kapcsolatok felhígulása, különbö-
ző csoportok identitástudatának a gyengülése. Itt 
a családok együtt vannak, ergo erősödik a családi 
közösség. Itt nem szétesnek, hanem összejönnek az 

emberi kapcsolatok. 

Első útjuk  
Harangodra

Sziffer Péter első alkalommal érkezett 
Őriszentlászlóból feleségével és 3 éves 
ikergyermekeivel Nagykálló-Harangodra. 
Bély Ágnes és a Kovács László (Zamak), 
foglalkozásvezetők ismeretségnek és invi-
tálásának köszönhetően jöttek el.
– Valóban olyan ez a tábor, mint ahogyan 
elmondták nekünk. Itt lehet járni-kelni, 
vagy éppen részt venni valamelyik fog-

lalkozáson, s közben a gyerekek is elfog-
lalják magukat. Mivel őket még nem lehet 
felügyelet nélkül hagyni, ezért hallgattam a 
zenét, néztem a táncosokat. 
Én egész életemben utaztam, bejártam a vi-
lágot, s ezt a szabadság miatt tettem. Ez a 
tábor is azért jó, mert itt szabadság van. Eny-
nyi az egész. Nincsenek kötöttségek, mint a 
mai világban elég sok helyen. Itt is a saját 
választásod, hogy egész nap alszol a sátrad-
ban, vagy beszélgetsz, vagy foglalkozáson 
veszel részt. Ha jövőre időnk engedi, bizto-
san jövünk majd. Mert jó itt!

A magyar kultúra 
bölcsője

Sarkadi Anita 24 évig élt Magyarországon, mikor 
férjhez ment Franciaországban. Ennek már 20 éve.
– Amikor a gyerekek kicsik voltak, a nyári vaká-
ció alatt magyar óvodába jártak, hogy minél több 
magyar szót halljanak. Majd egy olyan helyet, kö-
zösséget kerestem, ahol a magyar kultúrával talál-
kozhatnak. Olyan tábort, ahol szülők és gyerekek 
együtt lehetnek. Akkor találtam rá a Téka Táborra, 
és azóta is ide járunk, mert úgy gondolom, ez a 
hely a magyar kultúra bölcsője
Mint mondja: ma már a gyerekek a hajtóerők, ők 
mondják, hogy ide jönni KELL! 
– A tábor az a hely, ahol nincs internet és nem 

tudjuk, hogy mi történik a kinti világ-
ban, nem tudjuk mit csinálnak a párizsi 
barátok és ez nagyon jó, nem hiányzik 
semmi – fogalmazza meg Adrienn, Anita 
14 éves lánya a táborral kapcsolatos gon-
dolatait. 
– Szerintem ennek a tábornak az a jövő-
je, hogy ne változzon, hanem maradjon 
ugyanolyan, mint volt 10 évvel ezelőtt – 
veszi vissza a szót Anita. – Nekem a szö-
vőszék egy csoda itt a táborban. Éjszaka 
is oda lehet ülni, és abban a csendben, 
nyugalomban, békességben távolból 
hallgatni a népzenét… Számomra ez egy 
problémamentes világ. Ez nincs máshol!
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Nagykállói életképek
1937. október 7-én Debrecenben szület-
tem. Nyolcan voltunk testvérek, Édes-
anyám háztartásbeli volt, édesapám 
pedig cipészmester. Sokat ivott az öreg.  

El is váltak miatta, 
mi pedig 1948-ban 
intézetbe kerültünk 
Hajdúhadházra. Mi-
kor az intézet meg-
szűnt, a húgomékat 
elvitték Ikervárra, 
mi meg Tiszadobra 
mentünk. Ott jártam 
ki a hetet-nyolcat 
egy év alatt. Az álta-

lános iskola után Székesfehérváron ipari 
tanulóskodtam. Kiss Laci bácsi, a tanmű-
helyvezetőnk írta össze, hogy ki milyen 
sportágat választ. Hát bunyózni mentem. 
Nem tagadom, én addig sokat vereked-
tem, de amikor elkezdtem a bokszot, attól 
kezdve soha. Edzés hetente háromszor 
volt, a meccsek meg szombat-vasárnap. 
Közben gépipari technikumba jelentkez-
tem, de nem fejeztem be, mert csak a 
hét végeken lett volna időm a tanulásra, 
ilyenkor viszont utaztunk Nagykanizsára, 
Pécsre, Szombathelyre, meg mikor hova, 
bokszolni. A katonaságnál tüzérfelderítő 
voltam, a hadosztály Kiskunfélegyházán 
volt, de Szegeden szolgáltam. Hadsereg-
ben bajnok voltam kétszer. 51 kg volt a 
verseny súlyom, de voltam én 67 kg is. 
Fogyasztottam is rendesen, volt, amikor 
13 kilót. Ezt úgy csináltuk, hogy nem et-
tünk. Én elmentem dolgozni egy fél cit-
rommal meg egy sportszelettel, és közben 
a nagykalapácsot kellett emelgetni. Jár-
tunk a gőzfürdőbe, ott sok lement, három 
kiló is egy alkalommal. Egyszer, mikor 
szombaton meccs volt, előtte éjjel feléb-
redtem, hogy nagyon szomjas vagyok. 
Már a második  liter víznél jártam, amikor 
a nővérem kijött a konyhába és rám szólt: 

mit csinálsz Sándor? Akkor ébredtem fel, 
kiköptem még azt is, ami a számban volt. 
Annyira szomjas voltam, hogy álomban 
mentem ki és ittam a vizet. Tönkre is 
ment a gyomrom, fekélyem lett. A sport-
kórházban Papp Lacival egymás mellett 
feküdtünk, neki meg a dánok ellen törött 
el az ujja. Amikor én sportoltam, akkor 
nem volt kalória meg egyéb pénz. Maxi-
mum annyi juttatásom volt, hogy tanuló 
koromban a menzán dupla adagot kap-
tam, a honvédségnél meg a tiszti kony-
hán kajáltunk. Egyszer fordult elő, hogy 
ötezer forintot adtak a hadseregbajnokság 
megnyerése után. Az én bokszom olyan 
volt, hogy elindultam és mentem, ütöt-
tem, vágtam, az első pillanattól az utol-
sóig végig hajtottam a meccset. Kiütve 
nem voltam a 18 év alatt soha. Gyomorra 
megfogtak vagy két alkalommal, amire 
emlékszem, kifújtam magam, és mentem 
tovább. Az orrom az nem vérzett, csak 
egyszer tört el. A Forró Laci a Honvéd-
nál, pontosan egy szpartakiád versenyen 
neki ugrott fejjel az orromnak. Lipcsébe 
meg azért nem mehettem, mert akkor volt 
eltörve a kezem. A szemöldököm is felre-
pedt egyszer-kétszer, látszik is itt valami. 
A fogaim azok maradtak. Engem hívtak 
Debrecenben a sportiskolához edzőnek, 
nem mentem. Megmondom neked, nincs 
türelmem hozzá. Én, ha egy olyan bok-
szolót látok, hogy úgy jön be, hogy ütés-
kor behunyja a szemét, és félre fordítja a 
fejét, meg behúzza a nyakát, az nem bu-
nyósnak való. A fiam még ma is harag-
szik rám, hogy nem vittem el bokszolni. 
Mondtam neki, te nem bokszolónak való 
vagy, ilyen törékeny orral nem szabad. 
Amikor az Európa bajnokságra ki akartak 
vinni, katona voltam. Felhívattak, amikor 
megjött a kikérő és kérdeztek tőlem 56-
ról, meg Rákosiról meg mindenről. Rosz-
szat nem mondtam, de látták azt is, hogy 

nem vagyok nagy kommunista, úgy hogy 
nem is engedtek ki. Én a súlyomban meg-
álltam a helyemet. Volt olyan év, hogy 
nem veszítettem meccset, 1955-ben pl. 
a magyar bajnokságtól kezdve mindent 
megnyertem. Bokszoltam Romániában, 
Németországban, Lengyelországban, 
Ruszkiban. Törököt, a „békát” az olim-
piai arany érmest, egyszer úgy elvertem, 
mint a rossz lovat, ez az igazság. Más is 
tudja, meg az újság is írta, felállva tap-
soltak. És mégis őt hozták ki győztesen, 
tüntetett is a közönség. Buzánszky Jenő, 
az aranycsapat tagja nagyon szerette a 
bunyót, sok meccsemen ott volt. Egyszer 
rosszul ütöttem, és leesett a jobb kezem, 
megijedt, integetett, hogy mi történt? Egy 
kézzel játszottam végig a meccset, de 
megnyertem. Debrecenben odajött hoz-
zám az egyik csávó, mondja nekem, hú, 
attól féltem, hogy veled találkozom, volt 
ilyen is. A Szolnok elleni meccsre kijött a 
kollegám, aki vőlegény volt és aznap nő-
sült, megkért, hogy igyekezzek. Az első 
menetben kiütöttem az ellenfelem, úgy 
hogy odaért időben az esküvőre. 
18 évet bokszoltam az élvonalban. 1952-
től 63-ig Székesfehérváron, 63-tól 70-ig 
Debrecenben. Itt fejeztem be. Területi 
meg vidék bajnokságot nyertem, légsúly-
ban országos bajnok voltam, de második, 
harmadik helyezéseim is vannak. Hát én 
nagyon bokszoltam, bementem a szorító-
ba, és ahogy megszólalt a gong én végig 
vertem az ellenfelem. Engem ezért sze-
rettek, rengetegen ismertek és tiszteltek. 
Kár, hogy nem gyűjtöttem össze az új-
ságcikkeket, az érmeket meg a serlegeket 
mindet szétosztogattam. Nagykállóból, 
ahová 1970-ben költöztem, mert kiskállai 
lányt vettem el. Kémeri Feri látott élőben 
bokszolni. Sokan nem hiszik el, pedig ez 
mind így is volt. Ez biztos. 

Lejegyezte: Orosz János

Fórián Sándor „a bunyós”

Egyszer volt…
A július végi heves esőzések és viharos szél 
következtében összeomlott a református 
egyház tulajdonában lévő gyülekezeti 
terem a Debreceni úton. Az épületben 
szerencsére senki sem tartózkodott, így 
személyi sérülés nem történt, azonban az 
anyagi kár jelentős. 

Azon a vasárnap reggelen kevés volt a kenye-
rünk, ezért jó korán elmentem a boltba. Ott 
hallottam, hogy összedőlt.
Valaha iskolának épült, református elemi is-
kolának, s a kicsinyek okulását szolgálta az 
államosítás változásai után is, egészen a rend-
szerváltozás hozta tulajdonosváltásig, amikor 
visszakapta a református egyház.
Ha csak engem fűzne sok-sok személyes em-
lék a helyhez, az épülethez, elbúcsúznék tőle 
csendben, de néhány beszélgetés rádöbben-
tett: sokunk közös emlékhelye, amely közös 
emlékezést érdemel. Úgy becsülöm, a háború 
után – 7-8 évig – arra az udvarra járt az egész 
Nagykálló összes alsó tagozatos kislánya. 

Egyszer volt… – kimondani is sok! – hama-
rosan hatvan éve, hogy ott a Mártírok útján, 
édesanyám kezét szorítva beléptem a kiska-
pun. Elsőosztályos lettem, Juhász Mária taní-
tó néni 52 fős első osztályában, amely éppen 
abban a teremben kapott helyet, amelynek 
fala most kidőlt. Ma is azt mondom, e nélkül 
a szigorúság nélkül nem lehetett volna megta-
nítani egyszerre írni-olvasni annyi gyereket.
A tanítási óra végét, kezdetét nem villany-
csengő jelezte ám! A pici előszoba külső ajtaja 
előtt a tornácon egy üres, nagy töltényhüvely 
lógott, azt kongatta meg a tanító néni a vas-
kályhától kölcsönzött piszkavassal.
A szünetekben messzire hangzott a labdajá-
tékokhoz, ugrókötelezéshez mondott versikék 
szövege, a körjátékokhoz énekelt sok szép 
játékdal. Odajártunk akkor is, mikor Sztálin 
meghalt, szólt a „csengő”, visított a sziréna, 
zúgtak a harangok, és „vigyázz!”-ban kellett 
állnunk. Odajártam sok pajtásommal az egész 
alsó tagozatban.

Aztán átalakult az iskolaépület. Hetedikre tor-
naterem lett az egykori betűtanulás helye. Ott 
küzdöttünk a gravitációval a kötélmászás köz-
ben, vég nélkül gyakoroltunk a tornavizsgára, 
és sorolhatnám. De itt tanultam tanítani is, itt 
voltam gyakorlós „kis-tanító” Forró Piroska 
néni szárnyai alatt. Aztán felnőttként idekísér-
tük első osztályba a kislányomat, hogy az ő 
korosztálya gyűjtse itt gyermekemlékeit.
A rendszerváltozás fenntartó- és funkcióvál-
tozást hozott az épületben. 2002-ben kiállítás 
nyílt Hodásziné Irénke szervezésében, s nagy 
emléktábla avatóünnepségre gyűltünk össze. 
Hideg időben a templom helyett itt tartotta a 
református és evangélikus gyülekezet is szer-
tartásait. Az utolsó családi jellegű esemény, 
hogy itt virrasztaltuk az édesanyámat és test-
véreit.
Ismerőseim mondják, az épület otthont adott a 
Kállói Lakodalmasnak is. Röviddel a fal kidő-
lése előtt még közel ötvenen próbálták benn a 
sikeres produkciót.
De nemcsak az embereknek, a tárgyaknak, és 
épületeknek is sorsa van. Az egykori kis isko-
la betöltötte szerepét. A romokat eltakarítják 
hamarosan, de az iskola képe a Tanodában, a 
családi fényképgyűjteményekben, emlékeink-
ben még egy ideig megmarad. 
Helyet ad majd valami újnak, mert ez a világ 
rendje.

Harsányi Gézáné

A Magyar Kékkereszt  
Egyesület Körzeti Találkozója

A Nagykállói Kékkereszt Egyesü-
let meghívást kapott július 17-én a 
Rakamazon megrendezett csendes 
napra.

Horváth György református Tiszte-
letes Úr vezetésével a csoport tagjai 
közül 9-en jelentünk meg a rakamazi 
Művelődési Központ nagytermében. 
A találkozón 13 csoport, 150 fővel 
vett részt. Az ország más tájáról is ér-
keztek vendégek (Csepel, Tatabánya, 
Bodrogkisfalu, Miskolc, Debrecen, 
Nyíregyháza, Tokaj, Nyírtelek tele-
pülésekről). 
A találkozó programsorozata változa-
tos volt, békét és nyugalmat árasztott 
mindenkiben.

Lipécz Zoltán Rakamazi Kékkereszt 
utógondozó vezetője köszöntötte 
a találkozó résztvevőit, majd a te-
lepülés polgármestere Farkas Ernő 
megnyitotta a rendezvényt. Sipos 
Brigitta gávai lelkipásztorral énekel-
tünk közösen, ezután „Az alkohol 
szenvedély és a szabadulás lehe-
tősége” címmel Némethné Balogh 
Kata, a Református Iszákos Mentő 
Misszió vezetője tartott előadást, 
végül Újfalusi Bélától és feleségétől 
(Szirmabesenyő) ének-bizonyságté-
telt hallgattunk meg arról, „Hogyan 
szabadultak meg az alkohol rabságá-
ból Isten segítségével”.

A Kékkereszt Egyesület 1877-ben 
jött létre Svájcban, s mára világ-
szervezetté bővült. A szervezetet 
Magyarországon kétszer betiltották, 

végül 1989-ben hozták ismét létre. 
Célja az alkoholbetegek mentése, 
a keresztény hit segítségével. Isten 
szabadító erejének megismertetésé-
vel. „Akik az Úrban bíznak, új erőre 
kapnak.” 
Ez egy olyan betegség, ami nem hagy 
érintetlenül szinte egyetlen családot 
sem. Csak az tud fordítani sorsán, 
aki legalább önmagának nem hazu-
dik. Fel kell ismerni a sötétségben 
felvillanó fényeket, a teljes szabad-
sághoz vezető utat, az elveszített és 
visszakapott reményt és szeretetet. A 
gyógyulás első lépése a beteg számá-
ra annak beismerése, hogy tehetetlen 
az alkohollal szemben, és életét már 
nem ő, hanem az alkohol irányítja. 
Elfogadni Isten gyógyító erejét és 
szeretetét.

„Vizsgálj meg engem, oh Isten, és is-
merd meg szívemet!
  Próbálj meg engem, és ismerd meg 
gondolataimat!
  És lásd meg ha van-e nálam a go-
noszságnak valamilyen útja!
  És vezérelj engem az örökkévalóság 
útján!”

 /139 zsoltár 23-24 vers/ 

Szeretettel meghívjuk az alkohol 
problémával küzdő testvéreket, fele-
kezetre való tekintet nélkül. Minden 
hétfő este 18,00 órára 0a Református 
Egyház Lelkészi Hivatalában tartott 
bibliaórára.

Mészáros Miklósné
Dél-Nyírségi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolg. Központ
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A mieink mindent vittek
Az elmúlt időszak a nagykállói asz-
talitenisz-csapat számára bizonyára 
hosszú időn át emlékezetes ma-
rad, az együttes ugyanis az elmúlt 
szezon valamennyi bajnokságát 
megnyerte.

A közelmúltban véget ért a megyei 
asztalitenisz-idény azzal, hogy át-
adták a I. és II. osztályban jól sze-
replő csapatok számára az érmeket, 
és megrendezték a liga legeredmé-
nyesebb játékosai számára a Top-
12 bajnokságot. Miként a csapat-
bajnokság, az egyéni is nagykállói 

sikert hozott, hiszen Pataki Zsolt 
végzett az élen.

Az asztalitenisz Megyei Csapatbajnok-
ság I. osztályában 10 együttes indult.
A Nyíregyháza Város 2009-2010. évi 
asztalitenisz bajnokságban 8 csapat 
indult. 
A mieink a torna végén itt is feláll-
hattak a képzeletbeli dobogó legma-
gasabb fokára, ugyanis veretlenül 14 
megnyert, 2 döntetlen meccsel és 30 
ponttal az első helyen végeztek. 

Az elért eredményeknek köszönhetően 
a csapat ősztől már NB III.-ban indul, 
Tamási István – egykori nagykállói – 
játékossal megerősödve.

A bajnokság végeredménye:
1. Nagykálló 32 pont
2. Levelek 30 pont
3. Mátészalka 26 pont
4. Nyírtávhő SE 23 pont
5. Kemecse 17 pont
6. Záhogy 16 pont
7. Fehérgyarmat 16 pont
8. Vásárosnamény 11 pont
9. Nyírlugos 5 pont
10. Ajak 4 pont

Vízi Bázis Harangodon
Július 10-én avatták fel a 
harangodi-tó partján a Kuki Vízi 
Bázist.

Az 1992-ben alakult Szabadidősport 
és Természetbarát Egyesület (SZATE) 
tagjai lelkes természetjárók és környe-
zetvédők. Az egyesület évente több 
sportrendezvény megszervezése mel-
lett minden hónapban gyalogtúrákat 
szervez – nemcsak egyesületi tagok 
részére. A múlt hónapban a civil szer-
vezet régi vágya vált valóra, mikor a 
tagok összefogásának és lelkes támoga-
tók segítségének köszönhetően átadták 
a Kuki Vízi Bázist, ahol a harangodi-
tó és környéke turisztikai adottsága-
inak jobb kihasználására, az intenzív 
víziélet megalapozására, a vízi sporto-
lás (kajakozás, kenuzás) lehetőségének 
megteremtésére nyílik lehetőség. 
A Kuki Vízi Bázist a harangodi-tó 
nyugati partján, az NSE (Nagykállói 
Sport Egyesület) által egykor működ-
tetett kajak-kenu szakosztály vízitelep 
helyén alakították ki. 
– Az elmúlt évben az önkormányzat 
és Juhász Zoltán polgármester támo-
gatásának köszönhetően – az engedé-
lyek beszerzését követően – áprilisban 
kezdhettünk hozzá a Vízi Bázis építé-
séhez, akkor ütöttük le az első cöveket. 
Azóta a tagok minden szabadidejüket 
itt töltötték, s ma az elért eredmény azt 
mutatja, hogy megérte, mert páratlan 
az, amit sikerült létrehoznunk – mond-
ta az átadóünnepségen Torma László, 
az egyesület titkára. – A jövőben ter-
vezzük a vízi eszközök (hajók) számá-
nak a gyarapítását, illetve szeretnénk 
élvezni ennek a vízi bázisnak minden 
adottságát, mert az elmúlt évek során 
megtapasztaltuk, hogy a természet felé 
fordulás segít a napi problémák meg-
oldásában, a kikapcsolódásban.

Arra a kérdésre, hogy honnan jött a 
névválasztás Torma László elmondta: 
a Vízi Bázis hivatott emléket állítani 
Dr. Szabó Imrének, az egyesület tavaly 
elhunyt elnökének, akinek „Kuki” volt 
a beceneve.
– A Vízi Bázis létrehozásával az volt 
az egyesület célja, hogy a harangodi 
tavat ne csak haltenyésztésre használ-
ják, hanem csónakázásra, kajakozásra. 
Az egyesület a telepre ezért mindazo-
kat várja, akik a vízen szeretnék felfe-
dezni a harangodi-tó varázsát, illetve 
akik szabadidejüket a természetben, 
a SZATE tagjaival a harangodi erdő 
kevésbé ismert részeinek bejárásá-
val szeretnék eltölteni egy gyalogtú-
ra keretében – mondta Dr. Szabóné 
Pető Marianna, a SZATE elnöke az 
ünnepélyes átadáson. – A vízi bázis 
létrehozása fontos vállalása egyesüle-
tünknek, annak a civil szervezetnek, 
amely meghatározó szerepet tölt be 
Nagykálló életében. A SZATE az az 
egyesület, amely az elmúlt, közel két 
évtized során vállalt feladatait mindig 
végrehajtotta, például gyalogtúrákat, 
sportrendezvényeket szervezünk, em-
lékhelyeket ápolunk, tehát állandó 
programokat, ami a tagok önzetlen lel-

kesedésének köszönhető.
Az avatóünnepségen az Általános Is-
kola és Pedagógiai Szakszolgálat és a 
SZATE egy megállapodási szerződést 
kötött.
– A Nagykállói Általános Iskola és Pe-
dagógiai Szakszolgálat Erdei Iskolája 
és a Szabadidősport és Természetbarát 
Egyesület megállapodott arról, hogy 
az erdei iskola programban részt vevő 
gyerekek használhatják az egyesület 
eszközeit, ezenkívül a pályázati lehető-
ségeket a jövőben igyekszünk kihasz-
nálni, annak érdekében, hogy a vízi 
bázisnak és az nagykállói Erdei Iskola 
vízi tanösvényének eszközöket - túra 
kenukat, kajakokat, mentőmellénye-
ket és egyéb eszközöket – szerezzünk 
be, illetve ennek a fenntarthatóságát, a 
védelmét biztosítsuk – mondta a ren-
dezvényen Sándor Attila, a Nagykállói 
Általános Iskola és Pedagógiai Szak-
szolgálat igazgatóhelyettese. – Az 
együttműködési megállapodás megkö-
tése előtt már használtuk a SZATE két 
kenuját a vízi tanösvényen – a prog-
ramnak megfelelően, – illetve próbál-
tunk olyan eszközöket (pl. mentőmel-
lényeket) szerezni, amelyekre nekik és 
nekünk is szükségünk volt.

Külvárosi Kupa
Az idei évben már második 
alkalommal szervezték meg 
Nagykállóban a Külvárosi Kupát 
a Városi Sportpályán, ahol hat 
amatőr kispályás labdarúgócsapat 
versengett. 

A kupát első alkalommal 2009-ben 
szervezték, de népszerűsége indokol-
ta, hogy idén sem maradjon el.
– Barátok, ismerősök fordultak hoz-
zám azzal, hogy szervezzünk egy 
amatőr bajnokságot abban az idő-
szakban, mikor nincsenek meccsek 
és a városi bajnokságban is pihenő 
van. A torna megszervezésének öt-
letét tehát sporttársaim adták, azok, 
akik amatőr szinten, kispályán fut-
balloznak, egy nagykállói vállalkozó 
Szilágyi László és jómagam pedig 
hozzájárultunk a kupa megrendezé-
séhez – mondta a rendezvény főszer-
vezője Sulomán Krisztián. – Emellett 
támogatást kaptunk Nagykálló Város 

Önkormányzatától is, hiszen megvá-
sárolták a serlegeket, és rendelkezé-
sünkre bocsátották a salakpályát, az 
öltözőket és zuhanyzókat, melyet ez-
úton is szeretnénk megköszönni ma-
gam és játékostársaim nevében.
A Külvárosi Kupa megtartására júli-
us 17-én került sor a Városi Sportpá-
lyán, ahol a csapatok 2X20 perces já-
tékidőben, sportszerű mérkőzéseken 
küzdöttek a rekkenő hőségben.

A végeredmény a következő-
képpen alakult
I. hely: Terápia Söröző
II. hely: Educar
III. hely: Bige-Holding
IV. hely: Galeri
V. hely: Külvárosi Presszó
VI. hely: Haverok
Legjobb kapus: Máté Mihály 
(Educar)
Legjobb játékos: Nistor Róbert 
(Külvárosi)

Július 25-én tartották a 
Kálló Kupa labdarúgótornát 
Nagykállóban, ahol az ÚSE-
Nagykálló csapata lett a verseny 
győztese.

A labdarúgó torna több mint két év-
tizedes hagyományra tekint vissza 
Nagykállóban, amely szorosan illesz-
kedik a felkészüléshez, a néhány hé-
ten belül kezdődő a bajnokságokhoz. 
Az elmúlt három évben nemzetközi 
viadalként szervezték a Kálló Kupát, 
ahová városunk testvértelepülései-
nek labdarúgócsapatai is meghívást 
kaptak. Az idei évben a szervezők 
visszatértek a gyökerekhez, azaz a 
környező települések csapatait hív-
ták meg a tornára – Balkányi SE, 
Kállósemjéni SE, Nagykállói VSE és 
az ÚSE-Nagykálló (Újfehértó).
A négy csapat 2x45 perces, azaz 
szabványmérkőzéseket játszott, ezért 
illeszkedett a torna ideálisan a felké-
szüléshez. 

Szombaton voltak az elődöntők: 
Nagykálló - Balkány 
A mérkőzést döntetlen lett, így tizen-
egyesekkel jutott Balkány a döntőbe. 
Kállósemjén – ÚSE-Nagykálló – Itt 
8-0-ra Újfehértó nyert. Ezzel kiala-
kult a vasárnapi bronzmeccs és a 
döntő összeállítása.

Vasárnapi meccsek:
Nagykálló-Kállósemjén (0-1) 
ÚSE-Nagykálló-Balkány (3-0) 

A Kálló Kupa végeredménye:
IV. helyezett: Nagykállói VSE
III. helyezett: Kállósemjéni SE
II. helyezett: Balkányi SE
I. helyezett: ÚSE-Nagykálló 

Egyéni díjazottak:
A torna legjobb kapusa: Tuska 
János, (Nagykállói VSE)
A torna legjobb játékosa: Ábrám 
Dávid (ÚSE-Nagykálló)

Kálló Kupa

4324 KÁLLÓSEMJÉN, KÖLCSEY U. 2.  
Tel/fax.: 42/596-347  mobil: 70/338-1774
e-mail: nyiriami@t-online.hu

A Nyíri AMI és Szakképző Iskola a 2010-2011-es tanévben az alábbi 
iskolarendszerű, esti tagozatos OKJ-s képzésekre várja 

a jelentkezőket!
A képzés helyszínei: 

1.Nyíregyháza, Hittudományi Főiskola, Btehlen G. u. 5.
2.Nyíregyháza, Evangélikus Általános Iskola, Luther u. 7.
3.Kállósemjén, Kállay Miklós Általános Iskola, Kölcsey u. 2.
4.Létavértes, Irinyi J. Általános Iskola, Kassai u. 5.

10. osztály meglétére épülő képzése:
- ápolási asszisztens Képzési idő: 2 év)
- Szociális gondozó és ápoló (képzési idő: 2 év)

Érettségire épülő képzések:
egészségügyi asszisztens (képzési idő:2 év)-általános,fogászati vagy gyógyszertári
Kisgyermek gondozó- nevelő(képzési idő: 2 év)
Szociális asszisztens (képzési idő: 2 év)
Jelentkezni, érdeklődni a 42/ 596-347, 07-70-338-17-74, 06-30/277-49-18 

vagy 06-30/298-17-61-es számon lehet.

Nyíri Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Tuska Jánosnak Juhász Zoltán, az NSE elnöke adta át a díjat

Dr. Szabó Imre emléktábláját fia, Soma és testvére László leplezte le
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HÁZ-LAKÁS 
Nagykállóban 110 nm-es, 3 
szobás, nappalis, összkom-
fortos kettős fűtésű családi 
ház ELADÓ. Irányár: 8,5 MFt.
Telefon: 06-30/431-6836
Nagykálló, Bátori úton 100 
nm-es családi ház, parkosított 
telken, kétállásos garázzsal, 
kondenzációs kazánnal ELADÓ. 
Irányár: 9,6 M Ft. Telefon: 06-
30/205-0494, 06-30/822-3925
Nagykálló, Bátori úton 1,5 
szobás+nappalis, szigetelt, 
kettős fűtésű, felújított, össz-
komfortos családi ház, parko-
sított udvarral ELADÓ. Telefon: 
06-70/776-0430
Nagykálló, Bocskai úton 
100 nm-es, 3 szobás, kettős 
fűtésrendszerű, műanyag 
nyílászárós családi ház ELADÓ.  
Irányár: 13 M Ft. Telefon: 06-
30/457-3045
Nagykálló, Nagybalkányi út 
58. sz. alatti 2 szoba, konyha, 
fürdőszobás ház pincével, 1934 
nm-es telken ELADÓ. Telefon: 
06-20/370-3205
Nagykálló központjában, 
összkomfortos társasházi 50 
nm-es lakás ELADÓ. Telefon: 
06-30/328-7532; 06-30/388-
8451
Nagykálló, Simonyi út 52. 
sz. alatt 3 szobás, nappalis, 
hőszigetelt családi ház pincével, 
garázzsal, cirkó- és kandalló 
fűtéssel, udvara néző nagy 
terasszal ELADÓ. Telefon: 
42/263-624
Balsa főutcán, Tiszához közel, 
berendezett családi ház, kettős 
fűtési rendszerrel ELADÓ. 
Irányár: 2,5 MFt. Telefon: 
42/263-040; 06-70/510-1023
Nyíregyházán, Jósavárosban 
36 nm-es hőszigetelt, felújított, 
szép állapotban lévő lakás EL-

a p r ó h i r d e t é s
ADÓ. Irányár: 6,9 M Ft. Telefon: 
06-70/459-6753
Nyíregyháza, Május 1. téren 
36 nm-es szép állapotban lévő 
lakás ELADÓ. Irányár: 6,2 M Ft. 
Telefon: 06-20/518-6954
Nagykálló, Korányi F. út 7. 
sz. alatt 2 db üzlethelyiség, 
(irodának is használható) BÉR-
BE ADÓ. Telefon: 42/263-365; 
06-70/779-4576
Nagykálló-Nagykertiszőlő, 
(első bejáró) Fenyő u. 11. sz. 
alatt építési telek ELADÓ. Te-
lefon: 42/264-529; 06-20/470-
7806
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
3698 nm-es építésre is alkal-
mas telek ELADÓ. Telefon: 
06-30/648-5208
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
1002 nm szőlő-gyümölcsös 
ingatlan, hétvégi házzal ELADÓ 
(víz, villany, pince van).  Irány-
ár: 2,2 M Ft + ingóság 300.000 
Ft. Telefon: 06-20/392-3258

GARÁZS
Nagykálló központjában a 
Táncsics M. úti garázssoron 
garázs BÉRELHETŐ. Telefon: 
42/263-465

ADÁS-VÉTEL
Hálószoba szekrénysor 
beépített ággyal 55.000 Ft, 
dohányzóasztal + 2 db fotel 
18.000 Ft áron ELADÓ. Tele-
fon: 06-30/984-3365
Olcsón, 30 EFt-ért 3 részes 
plüss ülőgarnitúra ELADÓ. Te-
lefon: 42/264-529; 06-20/470-
7806
Kiságy, menyasszonyi ruha, 
menyecskeruha 6.000 Ft/db, 
gáztűzhely, televízió 18.000 Ft/
db áron ELADÓ. Telefon: 06-
30/355-2036
ELADÓ egy tulipános, tölgyfa 

nappali-ebédlő szekrénysor, 
magassága: 2,2 m, szélessége: 
3,3 m. Telefon: 06-70/206-7663
3 db új „Demrad” típusú 
öntöttvas gázkonvektorok fali 
tartozékkal együtt – 2008-as 
áron - ELADÓ. (2008-ban lettek 
vásárolva, de beépítésre nem 
kerültek) Irányár: 33.000 Ft/db. 
Telefon: 06-30/483-2683
ELADÓ 100 l Ariston villany-
bojler (3,5 éves) - 15.000.- Ft    
50 l  Ariston villanybojler (új) 
- 13.000.- Ft  számítógépasztal 
- 7.500.- Ft  kombinált hűtő-
szekrény 3 rekeszes fagyasztó-
val - 38.000.- Ft 90x200 fenyő 
ágy,  matraccal - 21.000.- Ft  
4 személyes étkezőasztal 
székekkel - 14.000.- Ft kanapé, 
2 fotel - 23.000.- Ft babahor-
dozó - 25.000.- Ft C 12-es 
gázkazán - 20.000.- Ft  Telefon: 
06-30/371-4659
Fali gázkazán (Radiant „Elite 
RBS 24” típusú) függőleges 
égéstermék elvezető rendszer-
rel) – egy fűtési szezonban üze-
melt – ELADÓ. Irányár: 160.000 
Ft. Telefon: 06-30/483-2683
ELADÓ 400 l fagyasztóláda, 
160 l üvegajtós - automatikus 
leolvasztó - hűtőszekrény. Tele-
fon: 42/263-044
ELADÓ 1 db üveges vasajtó 
200X100-as (10.000 Ft), 1 db 
faablak 180X150-es (10.000 
Ft), 1 db teraszajtó 230X170-es 
(5.000 Ft), 2 db vasvályú (3.000 
Ft), 1 db furik (1.500 Ft) Telefon: 
42/264-294; 06-20/425-9797
Többágú 1,5 m magas, nagy-
levelű fikusz ELADÓ. Telefon: 
06-20/954-5358
Rotációs kapa (benzinmoto-
ros, négyütemű, négy-tagú), 
fűnyíró (oldalkidobós) adapter-
rel ELADÓ. Irányár: 85.000 Ft. 
Telefon: 06-30/483-2683

Alig használt Yakimoto city 
elektromos kerékpár ELADÓ. 
Érd.: Nagykálló, Ibolya út 17. 
Telefon: 42/262-789
YAMAHA segédmotor-kerék-
pár ELADÓ. Telefon: 06-
70/671-4142
Wartburg 353 (kétütemű, 1989-
es évjáratú, forgalomból ideigle-
nesen kivont) személygépkocsi 
- műszaki vizsgára felkészítve 
- ELADÓ. Irányár: 45.000 Ft. 
Telefon: 06-30/483-2683

ÁLLATOK
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK. 
Telefon: 06-20/804-6100

MUNKÁT KERES 
Megbízható középkorú nő 
bejárónői munkát, takarítást, 
illetve idősek felügyeletét vállal-
ja. Telefon: 06-30/442-7235

SZOLGÁLTATÁSOK
Ruhajavítást vállalok (cipzár-
csere, aljazás, alakítás...stb.) 
Rövid határidővel! Telefon: 06-
20/536-1981.
Heverők, franciaágyak, 
fotelek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását, egyedi puffok 
gyártását, rövid határidővel vál-
lalok. Telefon: 06-20/396 3561
Parkettázást, csiszolást, lak-
kozást, laminált padló lerakását 
rövid határidővel, garanciával 
vállalok. Közületek részére is. 
Telefon: 06-70/576-5372

Szobafestés
Mázolás
Tapétázás
Díszí tő munkák
Gipszkartonozás
Homlokzatok festése, 
hőszigetelése

20/375-20-70
Érdeklődni: TISZTASÁG, MINŐSÉG, 

KEDVEZŐ ÁR!

Nagykállóban
CzuCzku Réka

augusztus 12-én  
ünnepelte  

5. születésnapját.
Ez alkalomból  

köszönti: 
Anya és Apa

Kőhegyi AntAlnét
80. születésnapja  
alkalmából sok  

szeretettel köszöntik csa-
ládtagjai. 

Jó egészséget, boldogságot 
kívánnak számára, s azt, 
hogy még sokáig legyen 

közöttük!

KISGÉPKÖLCSÖNZŐ ÉS SZERVIZRVIZ

FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉS

- STÍLFŰRÉSZ
- KÖRFŰRÉSZ
- FÚRÓGÉP
- ÜTVEFÚRÓ
- BONTÓKALAPÁCS
- BETONKEVERŐ
- AGREGÁTOR

- KIS- ÉS NAGY FLEX
- LAPVIBRÁTOR
- LEMEZOLLÓ
- SZALAGCSISZOLÓ
- SZŐNYEG- ÉS 
   KÁRPITTISZTÍTÓ
- KOMPRESSZOR stb.

C t .  G e m z s i  R u d o l f 
Nagykálló, Kossuth út 62/a Telefon: 06-20/9-67-55-67

- VILLAMOS GÉPEK TEKERCSELÉSE, JAVÍTÁSA
- AUTÓMENTÉS
- UTÁNFUTÓ-TRAILER KÖLCSÖNZÉS

BENZINES FŰNYÍRÓK – KERTI GÉPEK – 
KAPAGÉPEK – FŰRÉSZGÉPEK

- BENZINMOTOROS GYEPLAZÍTÓ ÉS SZELLŐZTETŐ 


