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Gyakran türelmetlenek vagyunk, mikor gépkocsival arra haladunk ahol kátyúz-
nak, aszfaltoznak, utat építenek, pedig mindez az ott élők és az arra haladók, 
egyszóval mindannyiunk biztonsága, kényelme érdekében történik. Tudják ezt a 
Simonyi út lakói is, akik már hosszú ideje vártak arra, hogy újraaszfaltozzák az 
említett, több mint 700 méteres útszakaszt. A munkálatok három hete kezdődtek 
és a lap megjelenésekor – várhatóan - már be is fejeződnek.

A Szín-Kör Stúdió színjátszói a Költészet napi rendezvényen

Vízkorlátozás!
Tisztelt Fogyasztók! A TESZOVÁL 
Kft. munkatársai idén is elvégzik az 
ivóvízhálózat karbantartását a tiszta, 
egészséges ivóvíz biztosítása érde-
kében. A munkavégzés ideje: 2010. 
május 15. (szombat) 19 órától

2010. május 16. (vasárnap) 16 óráig 
tart.
A jelzett időszak alatt szüneteltetjük a 
vízellátást, illetve csökkentett nyomás-
sal tudjuk biztosítani. A munkavégzés 
befejezése után vízzavarosodást, vagy 

egyéb vízminőségi problémát tapasz-
talhatnak a fogyasztók, azonban ezek 
az egészségre ártalmatlan jelenségek!
Köszönjük megértésüket.

Teremi István, a TESZOVÁL Kft. 
ügyvezető igazgatója

Megújul a 
harangodi 
Tánccsűr

Elkezdődött Nagykálló-Harangodon 
a népművészeti táboroknak is fontos 
helyszíne, a sok tekintetben egyedi 
faépület, a Tánccsűr felújítására.
Nagykálló nagy rendezvényeinek is 
helyet biztosító bűbájos területét, a 
környező vidék egyik legszebb ré-
szét a Nagykálló-harangodi üdülő-
övezetet – a természetes környezet 
megtartására mellett – a városve-
zetés mindig is próbálta minél több 
szolgáltatást nyújtó, többfunkcióssá, 
és minél több ember számára vonzó-
vá tenni. 
A Harangodon még 1986-ban épí-
tettek hét faépületet Ekler Dezső 
építész tervei alapján. Ezek egyike, 
a sok tekintetben egyedi épület: a 
Tánccsűr, amely a nemzetközi, ha-
gyományőrző Téka tábornak is fon-
tos helyszíne. 

(Folytatás a 2. oldalon)

XXI. századi informatikai 
fejlesztés a könyvtárban

Minden eddiginél nagyobb fej-
lesztés valósult meg a nagykállói 
Ratkó József Városi Könyvtárban. 
Egy Európai Uniós pályázatnak 
köszönhetően közel ötmillió forin-
tot költhettek új infrastruktúra 
kialakítására, számítógépek és 
korszerű nyilvántartó szoftverek 
vásárlására.

A bibliotéka a TIOP-1.2.3 a „Könyv-
tári szolgáltatások összehangolt inf-
rastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-
Expressz támogatására” című 

kiíráson nyert még a múlt évben. A 
számítógépek néhány hete érkeztek 
meg a nagykállói könyvárba, s az-
óta már az olvasók ezek segítségével 
„barangolhatnak” a világhálón.
– A pályázatnak köszönhetően 13 új 
gépet vásároltunk, aminek egy része 
olvasói felhasználásra lett beüze-
melve, illetve a fi ókkönyvtárakba 
– az általános iskolai és a gyermek-
könyvtárba, illetve a középiskola 
könyvtárába – is érkeztek dolgozói 
gépek. 

(Folytatás az 4. oldalon)

A Föld Napján!
A Greenpeace számításai szerint 
egy tonna újrahasznosított újság-
papírral 17 fát mentünk meg a 
kivágástól.

Nagykállóban 2010. április 22-én a 
Városvédő Egyesület tagjai, az álta-
lános- és középiskolák diákjai, taná-
rai, a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
és a hadra fogható civil szervezetek 
képviselői is csatlakoztak ahhoz az 
országos szemétgyűjtési akcióhoz, 
melyet a Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. Igazgatósága hirdetett meg. 
A Föld Napján reggel 9 órakor a fő-
téren gyülekeztek az aktivisták és in-
dultak, ha nem is a Föld, de egy apró 
szegletének megtisztítására. Az álta-
lános iskolások, a Városvédők és az 
Nyugdíjas Egyesület tagjai a városon 
belül; a középiskolások a Korányi F. 
úton, és a városon kívül a felüljáróig, 
a Szakiskolás diákok a Nagykálló és 
Kállósemjén közötti több mint 3 ki-
lométeres útszakaszon szedtek össze 
több zsáknyi szemetet az út széléről 
és az árokból, a hivatal dolgozói pe-
dig az egykori hulladéklerakó kör-
nyékén szüntettek meg több illegális 
szeméthegyet. 
Az igazgatóság munkatársai az akció-
ban résztvevő nagykállói „környe-
zetvédőknek” kesztyűt és láthatósági 
mellényt is biztosítottak, illetve el-

szállították az összegyűjtött szeme-
tet. 
A Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde Szabadságharcos úti és 
Petőfi  utcai tagintézményének udva-
rán, illetve a környező utcákban az 
óvónők és az óvodások tettek rendet, 
gyűjtötték össze a mások számára 
feleslegessé vált tárgyakat: műanyag 

palackokat, nejlon szatyrokat, papír 
hulladékot. 
A óvodákban már évek óta hagyo-
mány, hogy a Föld Napján virágokat, 
fákat ültetnek az apróságok. Teszik 
ezt azzal a céllal, hogy a gyermekek 
már ebben a korban felismerjék a ter-
mészetvédelem fontosságát. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A Petőfi  utcán az óvodások szedték a szemetet

A költészet örök
Hazánkban 1964. óta ünnepeljük a 
költészet napját József Attila szüle-
tésnapján.

József Attila akkor született meg orszá-
gosan elismert költőként, amikor Bala-
tonszárszón kiállították róla a hivatalos 
halotti bizonyítványt. Így, akár meg is 
fordíthatnánk a születése és halála dátu-
mát. A kor- és pályatársak többsége csak 
halálhíre után döbbent rá, milyen kivé-
teles életművet alkotott ez a mindaddig 
csak „jó költő”-ként számon tartott, 

zavarba ejtően sokféle hangon megszó-
laló – ezért gyakran félreértett –, posz-
tumusz fölfedezett zseni – mondta Ács 
Lászlóné, a költészet napja alkalmából 
rendezett városi ünnepségen a művelő-
dési központban. 
A költészet napján országszerte szer-
veznek irodalmi programokat, amelye-
ken klasszikus és kortárs költők versei 
egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, 
vagy éppen a ma is élő szerzők tolmá-
csolják a költeményeket. 

(Folytatás az 5. oldalon)

MAJÁLIS
NAGYKÁLLÓ-HARANGODON

2010. május 1. (szombat) 10 órától:
Játékos vetélkedőkkel várják a családi, baráti társaságokat, gyerekeket és játékos 
kedvű felnőtteket.

A feladatok a következők: - lisztfújás; - lángosevőverseny; - zsákban futás; - aka-
dályverseny; - kötélhúzás (felnőttek-gyerekek; anyukák-kislányok; apukák-kisfi -
úk; kisfi úk-kislányok).

Az akadályversenyen résztvevő csapatoknak, társaságoknak csapatnevet kell 
választaniuk!

 
Jelentkezés és bővebb információ: 

Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofi t Kft., Kossuth út 8.
E-mail: nkszolgaltatokft@gmail.com

Telefon: 42/263- 141

14 órától a Szabadtéri Színpadon:
A Gratis Egyesület Mazsorett csoportjának bemutatója

A Vásárhelyi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nagykállói csoportjainak 
műsora,

Kállai Kettős Néptáncegyüttes koreográfi ája,
 Naplemente Nótakör népdalcsokra,

 Kállai Lakodalmas Egyesület „Csigacsináló” című produkciója 
Ramóna és a Péntek este – a Nagykállói Középiskola iskolazenekarának koncertje.

Nagykálló főteréről délelőtt 9 órától minden páratlan órában autóbusz indul a 
Harangodra. Minden páros órában – 10 órától – a Harangodról a főtérig szállít-
ják az utasokat. Az utolsó buszjárat 18 órakor indul a Harangodról az autóbusz 

állomásra. 
AZ UTAZÁS INGYENES! 

A Harangod területén ezen a napon a tűzrakó helyeket díjtalanul lehet igénybe 
venni.

A rendezvényre a belépés díjtalan!

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!



elsősorban
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KÖZBIZTONSÁG
A március 30-án tartott testületi ülé-
sen elsőként Nagy Viktor főhadnagy, 
a Nagykállói Rendőrőrs parancsnoká-
nak a közbiztonság helyzetéről szóló 
2009. évi beszámolója került első-
ként napirendre. A parancsnok töb-
bek között megköszönte a polgárőr 
egyesület és a mezőőr Mester János 
munkáját, akik nagyban segítették a 
rendőrőrs munkáját. Kérte, hogy az 
önkormányzat lehetőségéhez mérten 
a továbbiakban is támogassa a rend-
őrőrsöt, illetve a polgárőrséget, ezzel 
is segítve a közbiztonság fenntartását 
a városban. 
A beszámoló után Dr. Illés László 
alezredes, a Nyíregyházi Rendőr-
kapitányság helyettes vezetője kért 
szót. Elmondta, hogy a Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság 9 őrse közül a 
Nagykállói Rendőrőrs az egyik leg-
jobban dolgozó őrs. Csökkenő bűn-
cselekményszámok mellett megvaló-
sították, hogy ne csak utcán látható 
rendőr szlogenbe épüljenek bele, ha-
nem intézkedő rendőrt tudhasson a 
település magának. 

PÉNZÜGYEK
A napirendek között szerepelt a 2009. 
évben civil szervezeteknek nyújtott 
támogatások felhasználásának beszá-
molója is. Juhász Zoltán polgármester 
elmondta, hogy az előterjesztést – az 
oktatási-, a városfejlesztési-, a szo-
ciális- és a sportbizottságok tárgyal-
ták, és a valamennyien elfogadását 
javasolják. Továbbra is gondot jelent 
a civil szervezetek elszámolásával 
kapcsolatosan, hogy nem pontosan a 
támogatási szerződésben jóváhagyott 
céloknak és összegeknek  megfele-
lően számolnak el, ezért szükséges 
a szerződések módosítása. Ennek 
2010. évben történő kiküszöbölé-
se céljából javaslatként hangzott el, 
hogy a képviselő-testület módosítsa 
a támogatási rendeletet annak meg-
felelően, hogy féléves elszámoltatást 
írjon elő a civil szervezeteknek. 
– Mivel a támogatást is két részlet-
ben utaljuk át a civil szervezeteknek, 
így az első félévben annak felhaszná-
lásáról június 30-át követően, a má-
sodik félévben biztosított támogatás 

felhasználásáról pedig decemberben 
szükséges elszámolni – fűzte hozzá 
a bizottsági üléseken elhangzott ja-
vaslatot Bereczki Mária, a Gazdasági 
Irodavezetője. 
A képviselők elfogadták a rendelet 
módosítására tett javallatot.

A márciusi testületi ülésen került na-
pirendre a Dél-Nyírségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 
Nagykállói Intézményegység által 
biztosított szociális ellátások térítési 
díjának meghatározása. A képviselők 
az alábbi összegeket hagyták jóvá.
I.Szociális étkeztetés

a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel 
esetén: 248+ÁFA-ft/nap 
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén: 
304+ÁFA-ft/nap  

A kérelmezők szociális és vagyoni 
helyzetét figyelembe véve:
1./a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel 
esetén, ha egy főre eső jövedelem az 
öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének a 150%-át nem haladja meg: 
160+ÁFA-ft/nap
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, 
ha egy főre eső jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének a 
150%-át nem haladja meg: 216+ÁFA 
-ft/nap   
2./a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel 
esetén, ha egy főre eső jövedelem az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek a 150%-a és 300%-a között van: 
192+ÁFA -ft /nap
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, 
ha egy főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150%-
a és 300%-a között van:  248+ÁFA 
-ft/nap
3./a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel 
esetén, ha egy főre eső jövedelem az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 300%-át meghaladja: 248+ÁFA 
-ft /nap   
b) Lakáson történő étkeztetés esetén, 
ha egy főre eső jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át meghaladja: 304+ÁFA-ft/
nap

II. Időskorúak Gondozóháza: (ÁFA 
mentes) 2.950.- ft/nap, 88.500.- ft/hó

III. Házi segítségnyújtás gondozási 
óradíja: (ÁFA mentes) térítésmentes

IV. Nappali ellátás: (ÁFA mentes)
1./ Idősek Klubja: 
a.) csak napközbeni tartózkodást 
igénybevevőkre,
 étkezés igénybevétele nélkül: 20.- ft/
nap
b.) a napközbeni tartózkodást és 
ott étkezést igénybevevők esetén:     
280.- ft/nap

V. Fogyatékos személyek nappali el-
látása (ÁFA mentes) térítésmentes

VI. Családok Átmeneti Otthona (ÁFA 
mentes) 480.- ft/nap, 14.400.- ft/hó
A térítési díjakat 2010. április 1-től 
léptek hatályba!

Az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um pályázatot hirdetett a községi és 
városi könyvtárak állománygyarapí-
tási összegének támogatására, mely-
hez a Ratkó József Városi Könyvtár 
is csatlakozott. A képviselő-testület 
támogatta, hogy az Önkormányzat 
200.000 Ft önerőt biztosítson, amely-
lyel a már jóváhagyott költségve-
tési támogatáson felül kiegészítik a 
könyvtár beszerzési keretét. A tes-
tület emellett kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a pályázaton elnyert és az 
önkormányzat által felajánlott össze-
geket az intézmény rendelkezésére 
bocsátja.

Bár az önkormányzatoknak nem kö-
telező feladata gombaszakértőt al-
kalmazni a településeken, a lakosság 
szempontjából azonban jó ha van – 
véli a város vezetése. A képviselők 
ezért idén is jóváhagyták, hogy az 
önkormányzat szerződést kössön Jó-
nás Sándor (Nagykálló, Jókai u. 18. 
sz.) gombaszakértővel 2010. április 
1-től 2010. november 30-ig. A vá-
roslakók tehát a szakértőhöz vihetik, 
és térítésmentesen ellenőriztethetik a 
gyűjtött, szedett gombát.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
márcIuSbAn HOZOTT DÖnTÉSEI

(Folytatás az 1. oldalról)
De nem csak a messziről jött tábor-
lakók, hanem a nagykállói emberek 
is csodálattal tekintenek a minden 
szempontból egyedi építményre, 
amelyet két éve egy internetes sza-
vazáson Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye hét csodája közé is beválasz-
tottak. 
A harangodi üdülőterület üzemel-
tetetője a Nagykállói Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. Uniós 
forrásból, az Európai Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési alapból – a 
vidéki örökség megőrzése címén – 
12.556.786 forintot nyert az épület 
teljes szerkezetének felújítására.
A rekonstrukciós munkák április 15-
én kezdődtek, a csűr sajátosságát is 

adó külső (fa)héjazat bontásával. Az 
évek során ugyanis ennek nagy része 
elkorhadt; eltávolítása után a belső fa 
szerkezetnek azt a részét is kibontják, 
amely szintén sérült (korhadt) a be-
ázások következtében. 
– A bontás és a tartóoszlopok megerő-
sítése után speciális vízzáró anyaggal 
fedjük be a csűr teljes tető- és oldal-
szerkezetét, majd pedig az eredetivel 
mindenben egyező deszkaborítás ke-
rül az épületre, a faanyag megfelelő 
korrózióvédelemmel történő ellátása 
után. A tartóoszlopok megerősítése 
és a héjazat felújítása mellett, a pad-
lózat cseréjét is elvégezzük az elnyert 
támogatásból és önkormányzati saját 
forrásból. Régi vágya teljesül ezzel a 
nagykállói embereknek, hiszen a vá-

ros egyik jellegzetes épülete újulhat 
meg, ami fontos a település és az itt 
élők számára egyaránt. A rekonst-
rukciós munkálatok a tervező, Ekler 
Dezső műszaki irányítása mellett 
várhatóan a 2010. július 17-én kez-
dődő Téka tábor idejére készülnek el 
– mondta Juhász Zoltán polgármes-
ter. 
A kitűnő természeti adottságokkal 
rendelkező Nagykálló-harangodi 
üdülőövezet azonban nemcsak a 
megújuló tánccsűrrel lesz gazdagabb, 
hanem a Tiszántúl első, és hazánk 
második Gyermek-élményparkjával, 
a LURKÓ KUCKÓ-val, illetve egy 
völgyszínpaddal, aminek kivitelezési 
munkálatai szintén ebben az évben 
kezdődnek.

Csekk Mihály most még csak bontja 
az épületet

megújul a harangodi Tánccsűr

Lomtalanítás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a TESZOVÁL Kft. május 
hónapban – a korábbi évekhez hasonlóan – lomtalanítást tart. Felhívjuk 
azonban a figyelmet arra, hogy a szolgáltató építési törmeléket és veszé-
lyes hulladékot (olajat, akkumulátort, stb.) nem szállít el a háztartások 
elől.

A lomtAlAnítás időpontjAi:

2010. május 7-én (pénteken) a hétfői körzetben
Kisharangodi út, Korányi Frigyes út, Somogyi B. út, Kossuth Lajos utca, 
Erdőalja út, Bethlen Gábor út, Birketanya, Bocskai út, Bajcsy-Zsilinszky 
út, Tulipán zug, Nagykertiszőlő út, Petőfi út, Jókai Mór út, Eszperantó út, 
Ibolya út, Simonyi J. út, Deák Ferenc út, Kert út, Vadkert út. 

2010. május 14-én (pénteken) a keddi körzetben
Vasvári Pál u., Sport köz, Szakolyi köz, Zöldfa u., Szakolyi u., 
Nagybalkányi u., Táncsics M. u., Sport u., Mezőgép u., Csillag u., Hu-
nyadi út, Sport u., Ady E. út, Cukertanya, Kisbalkányi u., Kölcsey F. u., 
Árpád u., Szabadságharcos u., Béke u. 

2010. május 21-én (pénteken) a szerdai körzetben
Bátori út, Kölcsey út, Zrínyi Miklós út, Kállai É. út, Mártírok út, Zrínyi 
Ilona út, Bessenyei út, Balassi B. út, Damjanich út, Ságvári E. út, Arany 
János út, Városkert út, Rákóczi út, Gyöngyvirág út, Internátus út, Magyi 
út, Lehel út, Debreceni út, Katona J. út, Lehel köz, Kisvasút, Budai Nagy 
A. út, József Attila út, Fürst Sándor út, Virág út. 

2010. május 28-án (pénteken) a csütörtöki körzetben
Széchenyi út, Móricz Zs. út, Rózsa út, Krúdy Gy. út, Hársfa út, Kiskút út, 
Temető út, Ősz út, Csokonai út, Porosladányi út, Dózsa Gy. út, Biriszőlő 
út, Bercsényi út, Bem út, Zalka Máté út, Ámos I. út, Tavasz út, Május 1. 
út, Tompa M. út, Akácos út, Ifjúság út, Nyár út.

Szemét-
szállításról
Tisztelt Városlakók!

A Teszovál Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy azokban 
az utcákban, amelyekben 
hétfői napokon viszik el a 

kommunális 
hulladékot 2010. május 24-
én (Pünkösd hétfő) helyett 

az azt megelőző héten, 
pénteken (május 21-én) 

szállítják el. 
Megértésüket köszönjük!

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 szemé-
lyi jövedelemadó 1 százalékának 

felajánlását.
A sZAtE adószáma: 

18790469-1-15 

Személyi jövedelemadója 1 %-ával 
támogassa Ön is az ARCADELT 

Művészeti Egyesület
Adószámunk: 18812026-1-15

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, százszázalék segítség
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Egyedülálló program  
a más képességű embereknek
Más képességű emberek foglal-
koztatása, képzése és munkába 
állítása – ez a célja annak a projekt-
nek, amely az országban elsőként 
Nagykállóban valósul meg.

– A program legfontosabb célja, hogy 
a fogyatékkal élők megtapasztalják: 
ők is hasznos tagjai a társadalomnak. 
Emellett lényeges az is, hogy a sérült 
emberek munkába állításával segíte-
ni tudjunk családtagjaikon, javítani 
életkörülményeiken. Az Önkormány-
zatnak ugyanis – azon túl, hogy inf-
rastruktúrát fejleszt – feladata a minél 
erőteljesebb társadalmi szerepválla-
lás, emellett a program mintaként is 
szolgál az országban – mondta Juhász 
Zoltán polgármester a projekt indítá-
sakor.
Mint ismeretes a Nagykállói Kiemel-
ten Közhasznú Nonprofit Kft. múlt 
évben spanyol mintára – idehaza egye-
dülálló módon – egy projektet készített 
azzal a céllal, hogy enyhe és középsú-
lyos értelmi fogyatékosságú emberek 
foglalkoztatását, képzését biztosítsa, 
s majdan munkába állításukat segítse 
Nagykállóban és környékén.
A Nonprofit Kft. a program megva-
lósítására „Új technológiák, mint a 
szocio-laborális beilleszkedés eszkö-
zei – dokumentumok digitalizálása 
Nagykállóban” címmel pályázatot 
nyújtott be az Európai Unió által társ-
finanszírozott Új Magyarország Fej-

lesztési Terv Észak-alföldi Operatív 
program irányító hatóságához, s nyert 
39.767.367 forint támogatást. Ebből az 
összegből és saját forrásból a Kossuth 
út 8. szám alatti épület felső szintjén 
foglalkoztatót alakítottak ki, személy-
felvonót építettek és elvégezték a 
szükséges átalakítási – akadálymente-
sítési – munkálatokat úgy, hogy azok 
mindenben a más képességű emberek 
komfortját szolgálják. A Nonprofit 
Kft.-nek is helyet adó épületben a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás fogyatékosok nap-
pali intézményi ellátását hozta létre, 
ami 20 ember fogadására alkalmas. A 
foglalkoztató mellett több kisebb ter-
met is kialakítottak, ahol pszichológus 
és mentálhigiénés szakemberek foglal-
koznak a projektben résztvevőkkel.
– Enyhe és középsúlyos értelmileg 
sérült embertársainknak egy része a 
szocio-laborban egy 120 órás képzé-
sen vesz részt, ahol elsősorban irat-
digitalizálási munkára tanítjuk őket, 
emellett szakemberek segítségével 
komplex életvezetési segítséget is 
kapnak. A képzési időszak végén pe-
dig szeretnénk munkába állítani őket, 
képességeiknek leginkább megfelelő 
munkahelyeken. De célunk, hogy a 
munkavállalás mellett elő tudjuk se-
gíteni beilleszkedésüket, önálló élet-
vitelüket a társadalomba – mondta 
Borsiné Sveda Anita, a Nagykállói 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetője. – A projekttel szeretnénk 
bemutatni: túl lehet, túl kell(!) lépni 
azon a szokáson, hogy azok a fogya-
tékos emberek, akiknek sikerült  mun-
kába állni, sokan közülük értelmetlen 
munkával töltik idejüket. Szeretnénk 
elérni azt, hogy hasznos munkát vé-
gezzenek, amiben ők is jók, s közben 
jól érzik magukat.
Az ügyvezető asszony elmondta az 
infrastrukturális háttér megteremtése 
után meg kellett találniuk azokat az 
embereket, szakképzett segítőket, akik 
szívügyüknek tekintik a más képessé-
gű embertársainkkal való foglalkozást, 
segítést. 
– Hosszú kiválasztási folyamat ered-
ményeként találtuk meg az erre al-
kalmas szakembereket, akik már 
bebizonyították, hogy lelkes segítők 
– jelentette ki Borsiné Sveda Anita.  
– Jelenleg azoknak az embereknek, 
„célszemélyeknek” a felkutatása tart, 
akiknek a nappali foglalkoztatása, 
képzése megvalósítható.
Nagykállóból és a megye többi telepü-
léséről is várjuk tehát azoknak a jelent-
kezését, akiknek a program felkeltette 
az érdeklődését, vagy a környezetükben 
tudnak olyan sérült emberekről, akik 
nyitottak lennének erre a programra.  
Keressék fel a Nagykállói Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t a Kossuth 
út 8. szám alatt (telefon:42/263-141) 
és érdeklődjenek a jelentkezés feltéte-
leiről.

Első osztályosok beiratása
2010. április 29. (csütörtök) 8–16 óráig

2010. április 30. (péntek) 8–16 óráig
A beiratkozás helye:

Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szak-
szolgálat  Nagykálló, Szabadság tér 5-8.

Alsó tagozat épülete I. emelet 20–as szoba

A beiratkozáskor kérhetik a szülők a gyermek részvételét a kiscsoportos 
matematika orientációs, 
angol nyelvi orientációs, 

német nyelvi orientációs képzésbe.

Kérjük, a beiratkozásra hozzák magukkal a következőket:
születési anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a 

TAJ-kártya fénymásolatát, 
jegyzői hatósági bizonyítványt a halmozottan hátrányos helyzet megál-
lapításáról – igényelhető: Nagykálló Polgármesteri Hivatal – Domokos 

Árpádné
óvodai szakvélemény és egyéb szakvélemény,

diákigazolvány igényléséhez: fehér hátterű igazolványkép,
tanulóbiztosítás önkéntesen köthető (600 forinttól),

iskolai nyakkendő/sál 1000 Ft/db. 

Szeretettel várjuk leendő első osztályosainkat és szüleiket.

Nagykálló Város Polgármesteri Hivata-
la 2009. október 1-jén környezetközpontú 
irányítási rendszert vezetett be. Ezzel elkö-
telezte magát a környezetvédelem jogi és 
egyéb követelményeinek. 
Fontos alapelvünk az erőforrásokkal, ener-
giahordozókkal való hatékony gazdálkodás 
is. Rendszeres képzéssel, tájékoztatással 
segítjük elő munkatársaink környezetvéde-
lemmel kapcsolatos ismereteinek bővítését, 
illetve felügyeljük az alvállalkozó-szolgál-
tatóink ezen irányú megfelelősségét is. Cé-
lunk a környezettudatosság minél szélesebb 
körű terjesztése a településen.
Ezért csatlakoztak a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói is a Föld napi szemétgyűjtési ak-
cióhoz, s gyűjtöttek össze – a lakosság által 
illegálisan lerakott – 22 m3 hulladékot a 
szeméttelep mellett. 
Itt hívnám fel a városlakók figyelmét, hogy 
az Oroson működő szemétlerakóba 1 után-
futónyi szemét térítésmentesen bevihető. 
Használják ki a lehetőséget és ne a környe-
zetet szennyezve, az erdő szélén szabadul-
janak meg a feleslegessé vált tárgyaiktól. 

Dr. Török László

A Föld Napján!

A hivatal dolgozói több hasonló illegális lerakót számoltak fel

Kertész leszek, fát nevelek

Tanulmányi kirándulások 
a Kállayban

Iskolánk, a Nagykállói Kállay 
Rudolf Szakiskola tanulói a 
2009/2010-es tanév március 
10-ig három alkalommal vettek 
részt tanulmányi kiránduláson a 
TÁMOP 3.3.2 „Give a chance!”- 
„Adj esélyt!” pályázat,  
valamint az Integrációs  
Pedagógiai Rendszer pályaorien-
tációs programjának keretein 
belül.

Első alkalommal az intézményünk 
9. és 10. évfolyamon tanuló, építé-
szeti szakmacsoportra jelentkezett 
tanulóink egy üzemlátogatáson ve-
hettek részt Serényfalván, az Egri 
Téglagyár Putnoki Telephelyén 
2009. november 17-én. Nem sok-
kal később, december 02-án a szak-
képző évfolyam bádogos tanulói és 
az ott tanító szakoktatók, tanárok 
Biatorbágyon, a Lindab gyárban 
nézték meg a jövőbeni munkaesz-
közük gyártási folyamatát.
2010. március 10-én a 11-12. évfo-

lyamos, szociális gondozó és ápoló 
szakmán tanuló diákjaink tettek lá-
togatást Szakolyban, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Ápoló – Gondozó Otthon 
Támogató Szolgálatnál. 
A szakolyi intézmény „ellátja azok-
nak a 18 éven felüli enyhe vagy kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékos sze-
mélyeknek az ápolását, gondozását 
és szociális foglalkoztatását, akik 
csak részben oktathatóak, képezhe-
tőek és ellátásukra, foglalkoztatá-
sukra csak bentlakásos intézményi 
keretek között van lehetőség.”
A TÁMOP 3.3.2-es és az IPR pályá-
zat keretein belül elnyert összegek 
felhasználása által célunk a halmo-
zottan hátrányos helyzetű és roma 
gyermekek esélyegyenlőségének 
megteremtése.
A fent említett tanulmányi kirándu-
lások is ebben a szemléletben való-
sultak meg.

Gyurjánné Kertész Tímea
IPR munkacsoport-vezető

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2010. május 4. (kedd) 9–17 óráig

2010. május 5. (szerda) 9–17 óráig

A beiratkozás helye:
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde

Nagykálló, Szabadságharcos út 8.
Óvodába be lehet iratni azt a gyermeket, aki 2010. szeptember 30-ig 

betölti a 3. életévét és szobatiszta.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- Születési anyakönyvi kivonat

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- TAJ kártya fénymásolata

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat
- egyéb dokumentum: (TKVSZB Szakértői vélemény, pszichológiai 

vélemény, orvosi dokumentumok).
(Folytatás az 1. oldalról)

Az óvodákban a múlt héten pa-
pírgyűjtési akciót is szerveztek. A 
Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsőde vezetője Nagy Tamásné 
elmondta, hogy az akciót azért hir-
dették, mert a Greenpeace számításai 
szerint egy tonna újrahasznosított 
újságpapírral 17 fát mentenek meg, 
6 hónapra elegendő áramot spórol-
nak meg egy család számára, nem 
beszélve arról, hogy ezáltal 3 köb-
méter szeméttől mentesítik a földet. 
A kezdeményezésnek meg is lett az 
eredménye: az óvodások udvarán 10 
konténert töltöttek meg – egyenként 
3-3 mázsa papírhulladékkal, ami azt 
bizonyítja, hogy az apróságok és 
szüleik mennyire komolyan veszik a 
környezetvédelmet.
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A mozgás öröme
A gyermek életeleme, legtermésze-
tesebb megnyilvánulási formája 
a mozgás. Telítve van mozgás-
vággyal, ősi, boldog, játékos 
kedvvel. A gyermek életkorának 
előrehaladtával kiszélesednek 
mozgáslehetőségei.

Az ÉRTÉK Helyi Nevelési Prog-
ramunk szerint a mozgásfejlesztést 
igen tágan értelmezzük: a testneve-
lési foglalkozásokon túl jelen van a 
szabad játékban, a zenei, környezeti, 
esztétikai nevelés folyamatában is.
A mozgásfejlesztés fő feladatainak 
megvalósítását mutattuk be a Moz-
gás Öröme programunkon március 
25-én, melyre az idén tizenegye-
dik alkalommal került sor a Városi 

Sportcsarnokban. A nevelési év ed-
dig eltelt részében színes, változatos 
eszközökkel sokféle mozgásformát 
végeztünk a gyermekekkel, együtt 
játszottunk futó-, fogó- és versenyjá-
tékokat.
Rendezvényünkön a vendégek gyö-
nyörködhettek az óvodások jókedvű 
gyakorlatvégzésében, vidám játé-
kában. Megtapasztalhatták, hogy 
a gyermekek számára a mozgás – 
öröm.
Köszönetet mondunk támogatóink-
nak: a város önkormányzatának, 
óvodánk szülői közösségének, az 
általános iskola vezetőinek és mun-
katársaiknak.

Nagy Tamásné intézményvezető 
Uri Zoltánné  tagóvodavezető 

A könyvtár új és hagyományos szolgáltatásai:
internet-használat: 200/óra
fekete-fehér szöveg nyomtatása: A/4 30 Ft/oldal
színes szöveg nyomtatása: A/4 150 Ft/oldal
laminálás: A/3 250 Ft/oldal, A/4 150 Ft/oldal
névjegykártya: 30 Ft/oldal
spirálozás: 80 Ft + 4 Ft/oldal
fénymásolás: A/3 40 Ft/oldal, A/4 20 Ft/oldal
scannelés: 100 Ft/oldal

Kezdő és nagyinet
A RATKÓ JÓZSEF VÁROSI 
KÖNYVTÁR számítógépes és 
internet tanfolyamot indít nyugdí-
jasoknak, kezdőknek.  

A tanfolyam helyszíne: A könyvtár 
felnőttrészlege: Nagykálló, Kossuth 
u. 8.
Foglalkozások: 20 óra, 8 alkalom-
mal, időpontja: 2010. május 1-től, 
heti 2 x 2,5 óra.
Részvételi díj: a könyvtár internet- 

használati kedvezményes díja: 2000 
Ft.
A foglalkozások pontos időpontját a 
jelentkezők szabadidejéhez igazítjuk. 
Teljesen kezdők (akiknek az egér- és 
billentyűzethasználat is újdonság) 
nem teljesen kezdők: a számítógépet 
már kicsit használták, szeretnék az 
ismereteiket rendszerezni, bővíteni.
Jelentkezés: személyesen a könyvtár-
ban, vagy telefonon a 42/263-339-es 
számon.

Az újjáéledt idő
Az elfolyó idő mérésére szolgáló 
majd’ 50 darab – fali-, stopper- és 
zsebórából, illetve óraszerszámok-
ból, órákról és szerszámokról szóló 
könyvekből, valamint folyóiratokból 
nyílt kiállítás a Korányi Frigyes Em-
lékházban. A bemutatásra szánt dara-
bok között vannak olyanok, amelyek 
200 évesnél is öregebbek, de a leg-
újabbak is több mint 100 évesek. 
A kiállítás dr. Elek Tamás (óra)gyűjtő 
és Harsányi Gézáné helytörténet ku-

tató ötlete alapján született. A tárla-
ton több nagykállói és megyében élő 
gyűjtő értékes, és nem utolsó sorban 
működő időmérő-eszközei láthatóak, 
melyek között igen ritka darabok is 
vannak, például repülőgép-fedélze-
ti óra. Az óracsodák jelentős része 
azonban dr. Elek Tamás és a szintén 
nagykállói Uri Gábor (szobafestő) 
saját gyűjteményéből származik. 
A kiállítás április 30-áig látható a Ko-
rányi Frigyes Emlékházban.

Nyaralók figyelmébe!
Egyesületünkkel és baráti társaságunkkal utazunk júliusban és augusztusban a Fekete-tengerre és Erdélybe 

nyaralni.
Az autóbuszon még van hely, várjuk a jelentkezőket!

Érdeklődni: Klániczáné Erdőhegyi Karolinánál
 Telefon: 42/263-157, 06-70/259-6889

Gobelinek kiállítása
Gobelin, más néven szövött kárpit 
képekből nyílt kiállítás a művelődési 
központ kamaratermében.

A népszerűségéből mit sem vesztő házi 
készítésű lakásdíszeket, gobelineket ké-
szítő Vass Andrásné, Pappné Vass Ani-
kó és Dr. Bánkiné Vass Erika munkáiból  
összeállított kiállítás megnyitóján első-
ként a Városi Vegyes Kamarakórus kö-
szöntötte a kiállítókat és a vendégeket. 
A felcsendülő zeneszámok után Prof. 
Dr. Bánki M. Csaba nyitotta meg a tár-
latot, aki az egyik alkotó – Dr. Bánkiné 
Vass Erika – házastársa, így elismerő 
szavakkal szólhatott az alkotásokban 
rejlő aprólékos munkáról. 
A kiállítás 2010. május 7-éig látható a 
művelődési központ kamaratermében.

Születéstől 
a gyerekszobáig

Idén Békéscsabán tartották a XII. 
Országos Textiles Konferenciát, 
melynek része a különböző kézi 
készítésű szőttesek, csipkék, ne-
mezek, viseletek és hímzés motívu-
mok versenye is.

Városunkban nagy múltja van a kéz-
műves hagyományok ápolásának, 
azonban a csipkeverésről ez a leg-
kevésbé sem mondható el. S még-
is, az országos verseny egyik első 
díja Nagykállóba került, Félegyházi 
Józsefnének és az általa megalkotott 
csipkecsodának köszönhetően. 
Anikó 2002-ben sajátította el a csip-
keverés művészetét, ami azóta hob-

bijává, s talán szenvedélyévé is vált. 
A gyönyörű kézimunka készítésének 
a tudományára azóta már sok embert 
megtanított Nagykállóban, a megyé-
ben, sőt, azon túl is.
Az országos pályázatra 1200 külön-
böző kézimunkát küldtek be azok 
készítői, s közülük 700-at tartott 
kiállításra alkalmasnak a szakértő 
zsűri. Ezek egyike az Anikó által ké-
szített egyházi textília – oltárterítő 
és kehelytakaró – volt, Születéstől 
a gyerekszobáig címmel került be-
mutatásra. A zsűri 5 darab első he-
lyezettnek járó díjat osztott ki, egyet 
Félegyháziné Anikó részére.
Gratulálunk!

Félegyházi Józsefné díjnyertes alkotá-
sával

XXI. századi informatikai  
fejlesztés a könyvtárban
(Folytatás az 1. oldalról)

Az eddig használt internet-hozzáférésre 
is alkalmas számítógépeket szin-
tén a fiókkönyvtárakba telepítettük 

– tájékoztatott 
Ács Lászlóné, 
a Ratkó József 
Városi Könyvtár 
igazgatónője. – A 
computerekhez 
webkamerát és 
fülhallgatót is 
vásároltunk, ezen 
kívül egy modern 
szervert is besze-
reztünk, ami az 

új integrált könyvtári rendszer kiépí-
tése során lesz segítségünkre. A pályá-
zat egy részéből ugyanis megtörténik 
az eddig használt könyvtári rendszer 
cseréje, és egy korszerű, új integrált 
könyvtári rendszer – a HUNTÉKA – 
kiépítése, amely használatával a városi 
és fiókkönyvtárakban található összes 
dokumentum közös adatbázisba ke-
rül, és a kölcsönzés nyilvántartását, 
állományellenőrzését is ennek a prog-
ramnak a segítségével végezzük majd. 
Emellett médiatárat, cikk-katalógust 
tudunk létrehozni, illetve interneten 
keresztül akár otthoni betekintésre is 

alkalmassá tesszük állományunkat. 
A pályázaton elnyert összegből egy 
olyan képernyőnagyító szoftvert is 
beszereztünk, amely a vakoknak és 
gyengénlátóknak segít a számítógép-
használatban, ami azt jelenti, hogy az 
egér mozgatására felolvassa a monito-
ron megjelenített adatokat.
Az igazgatónő elmondta: a compute-
rek és egyéb kiegészítők mellett egy-
egy színes és fekete-fehér nyomtatót, 
szünetmentes áramforrást is vásárol-
tak, illetve márciustól vezeték nélküli 
internet (wifi) hozzáférési lehetőséget 
is biztosítanak az olvasók számára. A 
bibliotékában ezen kívül további iro-
dai szolgáltatásra alkalmas eszközöket 
is vásároltak, ezek segítségével a do-
kumentum kölcsönzés mellett spirá-
lozást, laminálást, scannelést, színes 
nyomtatást is vállalnak. A városlakók 
így egy helyen vehetik igénybe a szol-
gáltatásokat minimális, önköltségi 
áron.
– Nagy szüksége volt intézményünk-
nek erre a fejlesztésre, hiszen csak 
elhasznált, nagyon lassú gépeken tud-
tunk internet-elérési lehetőséget bizto-
sítani, ezekkel az eszközökkel viszont 
nemcsak a könyvtári szolgáltatásaink 
bővültek, hanem azok minősége is 

jobb lett – fűzte hozzá az igazgató. 
Ács Lászlóné elmondta: az elmúlt 
évben újabb sikeres  pályázaton  vet-
tek részt a megyei és nagyobb városi 
könyvtárakkal közösen, amelynek 
megvalósítása idén és a következő 
évben esedékes. Ez a  TÁMOP-3.2.4-
09/1 „Tudásdepó-Expressz”. – A 
könyvtári hálózat nem formális és in-
formális képzési szerepének erősítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében.
A bibliotékák alkalmi társulása a ki-
íráson 85 millió forintot nyert, a Ratkó 
József Városi Könyvtár ebből is része-
sül. Ennek köszönhetően megtörténik 
a helyismereti gyűjtemény teljes anya-
gának adatbázisba vétele, amely a fel-
használóknak nyújt majd segítséget. 
– Így lehetőség  nyílik egy megyei 
szintű közös helyismereti katalógus 
létrehozására.  A tartalmi és formai 
adatokhoz később társítható lesz a  
különböző típusú dokumentumok 
digitalizált másolata is. Ezen kívül 
könyvtárunk az elnyert összegből saját 
honlapot készíthet, melyet úgy szeret-
nék megalkotni, hogy folyamatos fris-
sítésekkel, megfelelő információkkal 
szolgáljon a könyvtárhasználók és a 
könyvtár iránt érdeklődőknek egyaránt 
– tette hozzá az igazgató asszony.

Ács Lászlóné, igaz-
gató
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Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Kotta

(próbavers)

Csak szálkákat akartam kipiszkálni a bőröm 
alól, de a tű szabálytalan ritmusú mozgása 
magával ragadott. Szenvedélyemmé vált, 
s most köldököd köré fákat és csillagokat 
hímzek, közéjük az űrt, kórházat és atomre-
aktort, egy várost, amiben nincsenek utak, 
csak kitaposatlan ösvények. Lélegzetvéte-
led taktusára bolygók buborékjait rajzolom 
az ég kottafüzetébe: szívdobbanásod hang-
jegyeit. Felhívlak, hogy hangod kioltsa a 
csend amplitúdóját, elsimítsa énem hullá-
mait. 

Szavalóverseny a 
Kállay szakiskolában

Április 11-e a Magyar Költészet 
Napja, melyet 1964. óta ezen a 
napon ünnepelünk hazánkban. 

A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmá-
ból országszerte előadásokat, vers-
mondó versenyeket, felolvasásokat 
rendeznek a költő és a költészet 
tiszteletére. 
Mi is így cselekedtünk, és iskolánk 
hagyományaihoz híven ismét sza-
valóversenyt rendeztünk, melyre 
szép számmal jelentkeztek tanuló-
ink. A kezdeti megilletődöttséget, 
lámpalázat egy egészséges ver-
senyszellem, és szép előadások so-
rozata váltotta fel.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, 
hiszen tizenkilenc szavaló és sza-
valat közül kellett kiválasztania az 
első három helyezettet. A közönség 
is aktív részese volt a versmondók 
„küzdelmének”, hiszen az általuk 

leadott szavazatok alapján egy ta-
nuló közönségdíjban részesült.
Első helyezett: Hrovatin Lilla 11. A/ 
SZ osztályos tanuló
Második helyezett: Szucsik Fruzsi-
na 9. A/SZ osztályos tanuló
Harmadik helyezettek: Nagy Zsu-
zsanna 9. N/P osztályos tanuló és 
Horváth Marietta 9. A/SZ osztályos 
tanuló
Versenyzőink voltak még: Kapitány 
Dávid 9. N/P o., Margitics Viktória 
9. A/SZ o., Csontos Dóra 9. A/SZ o., 
Gerzsenyi Anita 10. A/SZ o., Pityóka 
Enikő 11. A/SZ o., Mátyás Angelika 
9. A/SZ o., Belme Mónika 12. G. o., 
Ruszó Bettina 9. A/SZ, Kévés Beáta 
9. N/P o., Farkas Gabriella 9. N/P o., 
Molnár Julianna 11. A/SZ o., Szilágyi 
Sándor 10. B/K o., Orosz Alexandra 
9. N/P o., Mák Dóra 10. A/SZ o.

A magyar szakos tanárok 
munkaközössége

Nagyot ugrott a Budai!
A Nagykállói Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium Budai Nagy 
Antal Szakközépiskola Intéz-
ményegység  Rendész szakirányos 
tanulói  részt vettek a 2010. április 
8-9-én Adyligeten megrendezett VI. 
Országos Középiskolai  Rendészeti 
Tanulmányi Versenyen. 

A vetélkedésben 42 iskola 5 fős csa-
patai mérték össze tudásukat. Első nap 
írásbeli elméleti feladatokat kellett 

megoldani, melyekhez informatikai, 
rendészeti, idegen nyelvi és kataszt-
rófavédelmi ismeretekre volt szükség. 
Ezután egy nehéz, változatos akadály-
pályát kellett leküzdeni.  
Az igazi fizikai felmérő a második 
napon várt a versenyzőkre: helyből 
távolugrás, 2000 m-es síkfutás, 4x10 
m ingafutás, fekvőtámasz és törzs-
emelés. Ezekben a versenyszámokban 
olyan jól szerepelt a csapat, hogy vé-
gül összetettben a 10. helyezést érték 

el, s mint a legjobb Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei csapat, elnyerték a Me-
gyei Rendőrkapitányság különdíját.
A tavalyi miskolci verseny 23. helye-
zése után sikerült lényegesen előrelép-
ni. 
A csapat tagjai (a mellékelt fotón) vol-
tak: Csaholczi Gyula, Katona József, 
Miterli Roland, Virág Tamás 12/B és 
Miklósi István 11/B osztályos tanulók. 
Felkészítő tanáraik: Dr. Füri Attila, 
Szoboszlay Sándor.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar-
tanári Tagozatának Országos Ötletpályázatán 
2. helyezést ért el Frankné Somogyi Zsuzsa, 
a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat tanító nénije. Díjához fiai és férje 
gratuláltak elsőként.

Felnőtteknek:
Szakirodalom
A boldogság nyomában: utak és tévutak 
/ Balogh B. 
A hűség ereje egy hűtlen világban / 
Etchegoyen, A.
Szabó Magda: ez mind én voltam /Kónya 
J.
Az olvasás védelmében: [olvasáskutatási 
tanulmányok]
Az iskolai siker titka – a játék /Friedl, J. 
Autoimmun betegségek/ Szűcs G. 
Angol nyelvi tesztek /Erdélyi M. 
Német nyelvi tesztek /Erdélyi M. 
A modern Magyarország születése: Ma-
gyarország története 1711-1914 /Katus 
L./ 

Szépirodalom
A láz / Le Clézio, J. M. G. 
A Maffia-klub / Karafiáth O. 
A maháráni / Mehta, G. 
Álom Afrikáról / Gallmann, K. 
Az utazás / Cox, J. 
Holtak klubja / Harris, C. 
Visszatérés Iránba / Bahrampour, T. 
A pokol könyöklőjén / Csoóri S. 
A legerősebb kötelék / Maison, S. 
Nyáridő / Pilcher, R. 

Magyar novella: Anyának lenni: magyar 
írók novellái 

Gyerekeknek:
Szakirodalom
Folyók és óceánok (Első enciklopédiám)
Robotok (Első enciklopédiám)
Találmányok, felfedezések (Első encik-
lopédiám)
Környezetünk 3 őre: újrahasznosítás, 
hulladékcsökkentés, újrafeldolgozás (Az 
élet számai )/ Roca, N.
Kötelező olvasmányok tartalma és elem-
zése: általános iskolásoknak.

Szépirodalom
Cinkeház / Donászy M. 
Egyedül a világ ellen / Wass A. 
Ádám világgá megy: bibliai mesék / 
Szokács E. 
Harisnyás Pippi hajóra száll / Lindgren, 
A.
Rejtélyes történetek: (Kis olvasó tigris) / 
Kalwitzki, S.
Csikótörténetek: kis történetek, nagy ka-
landok / Reider, K.
Kincskereső történetek : (Olvasó Leó) / 
Schubert, U.

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár áprilisi könyvajánlója

A felnőttkönyvtárban selejtezett szépirodalmi könyvekből lehet válogatni 50 Ft/db áron. 
(Többnyire 1960-as kiadásúak)

Vidám télbúcsúztató 
a könyvtárban!

Két óvodáscsoportot hívott meg 
a gyermekkönyvtárba Keszthelyi 
Ferencné Jolika néni, hogy ott a 3. 
c osztállyal együtt dallal, verssel 
búcsúztassák  a telet, s köszönt-
sék a tavaszt, amit már minden-
ki nagyon várt. A színes jelmezbe 
öltözött harmadikosok farsangcsú-

foló és tavaszköszöntő verseikkel 
szórakoztatták az ovisokat és az 
óvó néniket. Mindenki jól érezte 
magát, s reméljük hamarosan újra 
találkozunk és kellemes perceket 
töltünk együtt a könyvtárban.

Frankné Somogyi Zsuzsa, 
tanító néni

Lelkes verselők

Az eredményes rendészcsapat

Április 30. – középiskolai ballagás
14.30 órától: Kállay Rudolf Szakiskola
15.00 órától: Budai Nagy Antal Szakközépiskola
17.00 órától: Korányi Frigyes Gimnázium

Május 1. – majális Harangodon
Május 28. - Nagykállói Kis Csillag (tehetségkutató verseny)

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TOVÁBBI AJÁNLATA:
Hétfőn: 14.00 – 17.00 óráig az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület ösz-
szejövetele
Szerdán: 17.00 – 19.00 óráig Kézimunka kör 
Szerdán: 18.00 – 20.00 óráig a Meditációs Klub 
Csütörtökön: 17.00 – 18.30 óráig a Csipkeverő kör foglalkozásai
Pénteken: 17.00 – 20.00 óráig Kállai Kettős Néptáncegyüttes próbája

KITEKINTŐ - kulturális kínáló

A költészet örök

(Folytatás az 1. oldalról)
Időről időre felvetődik a kérdés: 
van-e létjogosultsága a költészet-
nek? Szükséges-e előadni, olvasni 
verseket? Ilyen és ehhez hasonló 
gondolatok merülnek fel kritikusok, 
tudósok, esztéták fejében, s temet-
ték, vagy temetik a lírát ma is.

– A valóság azonban mindig rácáfol 
ezen szomorú gondolatokra. Igen 
van, és lesz létjogosultsága a köl-
tészetnek még ebben a rohanó, el-
anyagiasodott világban is. Szükség 
van rá, hogy a költők megénekeljék, 
rímekbe szedjék gondolatainkat, 
érzéseinket, fájdalmainkat, szerel-
meinket – adta meg a felvetett kér-
désekre a választ Frankné Somogyi 
Zsuzsa, az általános iskola tanára a 
rendezvényen.
Ezen gondolatok közvetítésére 
igenis szükség van a költőkre, elő-
adókra, irodalomtanárokra. Hiszen 
elképzelhetetlen lenne a gyermek-
kor a kedves kis versikék nélkül, 
melyek segítségével az édesanyák 
beszélni tanítják gyermekeiket, s a 
körülöttük lévő világgal ismertetik 
meg őket. A költészet örök, a költé-
szet nélkülözhetetlen része, az em-
berré válás óta. 
Ezen gondolatokat szem előtt tartva 
készültek az általános iskola Szín-
Kör Stúdió színjátszó csoportjának 
diákjai költészet napi műsorukkal. 
S ennek szellemében tartotta meg 
előadását Kuncz László versmondó 
és énekművész Hajnali részegség 
címmel, melyben Kosztolányi és 
Vörösmarty verseket hallhatott tőle 
a közönség, ami felejthetetlen iro-
dalmi élményt nyújtott.

 Kuncz László
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M e g h í v ó
 A nagykállói Római Katolikus Egyházközség Szent Kristóf Karitász 

Csoportja szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 
2010. május 8-án (szombaton) 19 órára

JÓTÉKONYSÁGI  BATYUS BÁLJÁRA

Helyszín: Korányi Frigyes Gimnázium aulája.

Program: Vitai László apát plébános és Gégény Béla Karitász igazgató 
köszönti a kedves vendégeket.

Utána: műsoros est, zene, tánc, éjfélkor tombola.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő
Támogató jegy 500 Ft.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és szívesen fogadunk minden 
adományt, amivel támogatni tudjuk a hátrányos helyzetben élő gyereke-

ket, családokat.
Hekmanné Balogh Erzsébet

Karitász csoportvezető Tel: 06-30/ 894-5288

Kertészet: Nagykálló,  Korányi  F . u.  78., 
Tel: 42 263-325

Az akció keretén belül a beültetés munkadíját vállaljuk át, amennyiben a beültetéshez szükséges növényeket és földeket 
nagykállói üzletünkben vásárolja.

Nagykállói életképek
A vasfüggöny mögött

Apósom kopjafája melletti parcel-
lára egy csoda szép nő fényképé-
vel ellátott síremlék került. A sír 
gondozójával, Margareta férjével, 
MÜLLER KÁROLLYAL, minden 
szentek napján találkoztam. A vele 
való beszélgetés után úgy gondol-
tam, ismerkedjenek meg vele Önök 
is. 

1 9 2 7 - b e n 
s z ü l e t t e m 
H u s z t o n . 
Kárpátalja, 
akkor épp 
cseh fennha-
tóság alá tar-
tozott. Az öt 
elemit még 
cseh iskolá-
ban jártam. 
1 9 3 9 - b e n 
visszacsatol-
ták Kárpát-

alját Magyar-
o r s z á g h o z . 

Elvégeztem a négy polgárit és 1942-
ben beléptem a Nagyszőlősi Vas- és 
Fémipari Szakiskolába. Itt úgy képez-
ték a szakembereket, hogy napi 10 óra 
tanítás volt, délelőtt az elmélet délután 
a műhely, mind ezt magyar nyelven. 
1944-re a háború menete megváltozott, 
az oroszok előre törtek. Kárpátaljára a 
Vereckei, Jabloncai, Uzsoki szorosok-
nál jöttek be. A férfiaknak a városhá-
zán kellett jelentkezni. Jobbra a ruszi-
nok, azok mentek, mint „önkéntesek” 
egyenesen a frontra. Balra a magyarok 
és a németek, ők gyalog, fegyveres kí-
sérettel mentek Szojvára viaduktokat 
építeni, mert a németek visszavonu-
láskor mindet felrobbantották. Aztán 
akik hazajöttek, haza jöttek, akik meg 
nem azok, nem. Kárpátalja soknem-
zetiségű. Én is beszélek magyarul, 
csehül, oroszul, ukránul. A német már 
elveszett nálam. Mikor karácsonyra 

hazamentem a kollégiumból, engem 
is várt az idézés. Vörös karszalagos 
civil ruhás fegyveresek jöttek értem 
és a nővéremért. Voltunk vagy 600-an, 
akiket vittek a háromhónapos munká-
ra. Ez volt az ún. „málenkij robot.” Én 
egy Donyecki munkatáborba kerül-
tem, ahol egy koksz és vegyigyárban 
dolgoztam. Nekem az udvarról kellett 
mindenféle vasakat a műhelybe cipel-
ni. A brigadérosnak elmeséltem, hogy 
milyen iskolát végeztem, ezután mint 
szakembert, egy marógép mellé állítot-
tak. Hogy ki meddig volt?  A nővérem 
egy évig, nekem öt év sikerült. Mi-
kor vége lett, mondták, hogy visznek 
haza, a vonat mégis a darnyicai hadi-
fogolytáborban kötött ki, ahol a német 
hadifoglyok voltak. Itt ítélkeztek attól 
függően, hogy ki milyen alakulatnál 
szolgált. Szerencsére három hónap el-
teltével tisztázták az ügyemet és elen-
gedtek. 1950. március 11-én kerültem 
haza, öt év munkatábor és három hó-
nap hadifogolytábor után. Jelentkezni 
kellett a milicián, ők meg jelentettek 
tovább a KGB-seknek. A „farok” az 
mindig ment utánad: mit csinálsz, 
hogyan viselkedsz, miről beszélsz. A 
nyelvem az le volt zárva. Ismertük a 
szisztémát. Sok embernek le volt zár-
va a nyelve. Akié pedig nem, azt el-
küldték üdülni Szibériába, vagy mesz-
szebb, kellett a munkaerő Sztálinnak. 
Még ebben az évben megnősültem. 
Feleségemmel ott ismerkedtünk ösz-
sze még a lágerben. Édesapám vasutas 
volt, különösen a magyar időben ez jó 
volt, megélhetést adott. Feleségem te-
henet tartott. A tehén, az volt az élet. 
Volt tej, a család nem éhezett. Disznót 
is vágtunk vagy kettőt egy évbe. Úgy 
rendeztük, hogy legyen biztosítva a 
létünk. Állandó nyomás alatt éltünk. 
Amióta az oroszok bejöttek, éreztették, 
hogy a te időd elmúlt és kész. Mi római 
katolikusok vagyunk, gyerekkorunk-
ban persze, hogy jártunk templomba. 

Az orosz időben szigorították. Amikor 
a karácsonyi ünnepeken a kórusba fel-
mentem, jöttek a „szaglászok” és bead-
ták a drótot. Kezdetben a Kárpáti he-
gyekben erdőkitermelésnél dolgoztam. 
Mindenféle fakitermeléssel foglalkozó 
gépeket kellett üzembe helyezni, üze-
meltetni, javítani. Később kineveztek a 
taracközi fafeldolgozó üzem helyettes 
vezetőjének. Közben 6 év alatt, ma-
gán úton elvégeztem Leningrádon az 
Erdészeti Akadémiát és gépészmérnök 
lettem. Egy idő után minket is elért az 
orosz fakitermelési szisztéma. Mond-
tuk, minek ez a barbár pusztítás, hi-
szen egész hegyoldalakat taroltak le. 
Ah, háború volt és kész! - válaszolták a 
nyikhaj pártemberek. A munkám során 
Lenin 70. születésnapjára kaptam egy 
plecsnit, még most is megvan, és az 50 
éves jubileumot ünnepelve adtak 50 ru-
belt. Bár agitáltak, nem voltam párttag 
és nem bántam meg. Az én szüleim azt 
mondták, gyerekek semmilyen pártba 
ne lépjetek be. Mikor volt rá lehetőség, 
hogy kétévente Magyarországra lehe-
tett utazni, mi jöttünk Nagykállóba, 
mert itt lakott a feleségem két unoka-
testvére Juhász Mariska és Margitka. 
Mikor kihaltak, ő örökölte ezt a Szé-
chenyi úti házat. 1969-ben költöztünk 
át véglegesen. Ekkor már nyugdíjasok 
voltunk. Gyerekeinket, két lányt és 
két fiút, szépen felneveltük, mindany-
nyian technikumot végeztek. Jelenleg 
Németországban vannak, ugyanis ott 
élnek a feleségem testvérei. Szülők, 
nagyszülők Huszton vannak temetve, 
Kárpátalján már csak az egyik húgom 
maradt, a 11 testvérből már csak ket-
ten élünk. 84. évembe járok, sajnálom, 
hogy olyan sokáig kellett kínlódni. 
Hamarébb kellett volna onnan eljön-
ni. Összehasonlíthatatlanul más ez az 
életmód. Itt volt, ott nem volt. Mi csak 
majmok voltunk a ketrecben, a vasfüg-
göny mögött.

Orosz János

Müller Károly

A hagyományok megőrzéséért
Kulturális örökségünk megőrzésé-
ben elsősorban a helyi népművelő 
csoportoknak van kiemelkedő sze-
repe. Többek között ez hangzott 
el azon a kétnapos konferencián, 
amelyre a megye hagyományőrző 
csoportjai kaptak meghívást. 

A Muharay Elemér Népművészeti 
Egyesület és a Kállai Lakodalmas 
Egyesület szervezésében megtartott 
rendezvényen arról is szó volt, hogy 
régiónk mely népművészeti kincsei, 
táncai várnak még feltárásra.
Nagykállóban 2004-ben alakult a 
Kállai Lakodalmas Egyesület. Az 
évek során több produkciót is szín-
padra vittek. Feldolgozták a kállai 
lakodalmi népszokásokat, a csigacsi-
nálást és a boldog pár egybekelését. 
A közeljövőben pedig a lánykérés 
hagyományát szeretnék színpadra 
állítani. 
Klániczáné Erdőhegyi Karolina által 
vezetett egyesület az évek során több 
hazai és határon túli rendezvényen is 
bemutatta műsorát, tavaly pedig „Mi-

nősült” együttesi címet szereztek. 
– A Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetség tagjaként pályázatott nyúj-
tottunk be a megyénkben meglévő 
hagyományőrző együttesek tovább-
képzésére, melyet meg is nyertünk, 
ennek köszönhetően szervezhettük 
meg ezt a tanácskozást, ahol még 
jobban megismerkedhettünk a nép-
zenével, néptánccal, a viseletekkel, 
a bálok hagyományaival – mondta 
Klániczáné Erdőhegyi Karolina.
A kétnapos konferencián a Kállai 
Lakodalmas Egyesület mellett az 
ököritófülpösi Fergeteges Táncegyüt-
tes és a nagyecsedi Rákóczi-Kovács 
Gusztáv Hagyományőrző Egyesület 
tagjai vettek részt, akiknek Héra Éva, 
a Muharay Elemér Népművészeti 
Szövetség elnöke, Dr. Ratkó Lujza 
néprajzkutató, Karácsony Zoltán et-
nológus tartott előadást, Ferencz Ka-
talin pedig népdalokat tanított.
– Ez a továbbképzés elsősorban arra 
szolgált, hogy annak a vidéknek a 
néprajzát, táncanyagát megismertes-
sük és elhelyezzük egy tágabb kultú-

rában – mondta Héra Éva a Muharay 
Elemér Népművészeti Szövetség 
elnöke. – Ahogy veszítjük el a kap-
csolatot a világgal egyre nagyobb 
szükségünk lesz arra, hogy közössé-
geket, hagyományőrző egyesületeket 
hozzanak létre, mert igény van rá, 
olyan közösségre, ami elfoglaltságot 
ad, ami elérhető, és emberközeli.
Karácsony Zoltán, etológus: előadá-
sában elsősorban a megyének a ha-
gyományos tánc és zene kultúráját 
ismertette.
– A mai napig lehetne további kuta-
tómunkát végezni ezen a vidéken, 
a zene és a tánckultúrában, illetve 
a korábbi gyűjtéseket kiegészíteni, 
újabb információkkal, adatokkal újra 
értelmezni – mondta a néptánckutató. 
– Az én feladatom az, hogy úgy meg-
őrizzem ezeknek a darabjait, hogy 
ha egy későbbi generáció, ha vissza 
akar nyúlni hozzá, akkor megtalálja. 
Emellett megbízatásomnak érzem, 
hogy az új ismereteket átadjam a 
meglévő, aktív hagyományőrző cso-
portoknak.

Verseltek
Az általános iskolában az ötödik 
évfolyamos drámát tanuló diákok 
hagyományos feladata a költészet 
napjához kapcsolódóan, hogy ver-
set írjanak saját születésnapjukról. 
Íme néhány, az szárnypróbálgatás-
ok közül. 
Papp Dóra: Születésnapomra
12 éves lettem
Happy birsday to you nekem.
Végre eljött ez a nap

a várva várt pillanat.
Ajándék sem marad el
kapok mindent ami kell,
de nekem az igazi ajándék
az ha mindenki szeret.
Pénzt kezembe ne adjanak,
se semmit.
Mert amit most érzek
le sem lehet írni.
Boldogságom arcomon marad
szívemben a seb ott dagad.

Erdei Enikő
11 éves lettem tavaly novemberben.
A levelek már sárgultak
mivel, szép őszi hónap.
Sétáltunk mi sokat a magas fák 
alatt.
Kaptam ajándékot csokit, virág-
csokrot.
Nevettünk, táncoltunk zenét is hall-
gattunk.
Remekül sikerült minden amit ter-
veztünk.
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Jól szerepeltek az általános 
iskolások a diákolimpián

A kosárlabda megyei diákolimpia III. 
kcs. fiúk versenyét márciusban ren-
dezték a Nyíregyházi Főiskola sport-
csarnokában. A harmadik korcsopor-
tos játékosok létszámát a két-három 
évvel fiatalabb kenguru-korcsoporto-
sokkal egészítettük ki. 
A nagykállói általános iskola csapata 
2. helyezést ért el ezen a megméret-
tetésen.
A csapat legjobb dobói: Kiss Ro-
land 34 p, Farkas Konrád 34 p, Papp 
Máté 20 p, Sipos József 10 p, Nyitrai 
Szabolcs 8 p. 
Gratulálunk a fiúknak, és további si-
kereket kívánunk! Kosárlabda megyei diákolimpia ezüstérmes csapata

Az emléktorna résztvevői

Végeredmény:
I. Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Oktatási Intéz-
mény, Nyíregyháza (edző: Sallai József) 
II. Nagykálló Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (edző: Füzes Tamás)
III. Zelk Zoltán Általános Két Tanítási Nyelvű Iskola (edző: Gombkötő Norbert) 
IV. Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (edző: Zentai Levente)

FOCI:
2010. május 9. (vasárnap) 17.00: Nagykálló VSE – Nyírbogdány SE
2010. május 23. (vasárnap) 17.00: Nagykálló VSE – Nyírmihálydi SE

KOSÁRLABDA:
2010. május 15. (szombat) 16.00: Nagykállói KE - ELITE Basket Törökbálint

KÉZILABDA:
2010. május 1. (szombat) 17.00: Nagykállói KC – Kisvárdai KC (férfi) 
2010. május 9. (vasárnap) 17.00: Nagykállói NKE – Szerencsi VSE (női)
2010. május 20. (csütörtök) 18.00: Nagykállói NKE – Nyíregyházi FSE (női)

RANGADÓ

Öregfiú találkozó
Márciusban a nagykállói labdarú-
gás jeles képviselői rúgták a bőrt 
a Szakosztályvezetők Emlékére 
elnevezésű tornán.

A Nagykállói Sport Egyesület labda-
rúgó emléktornát szervezett március 
20-án a Városi Sportcsarnokban, me-
lyen egykori szakosztályvezetőkre és 
egy edzőre emlékeztek. Hagyomány-
teremtés volt a másik célja a rendez-
vénynek, ezentúl ugyanis minden 
évben öregfiúk focitornára várják az 
egykori aranycsapat tagjait.
- A labdarúgó szakosztály több veze-
tőjétől és egy edzőtől is végső búcsút 
kellett vennünk az elmúlt években, 
ezért született meg ennek a focitorná-
nak a gondolata „Szakosztályvezetők 
Emlékére” elnevezéssel, amelyet egy-
bekötöttünk öregfiúk találkozójával 
is, hiszen Nagykállóban 1984-ben volt 
utoljára hasonló összejövetel, amelyen 
még fiatal csapatkapitányként és játé-
kosként vettem részt – mondta Vass 
Miklós, a rendezvény szervezője. – Az 
ötletet aztán tett követte, felkerestem 
az egykori játékvezetőket, játékoso-
kat, az önkormányzatot és a Juhász 
Zoltán polgármester urat, aki szintén 
támogatta ezt a kezdeményezést.
A versenyre négy csapat kapott meg-
hívást: Aranyos csapat (1964); Arany 
I. ifi csapat (1970); Arany II. ifi csa-

pat (1973.) és a Szabad Föld csapata 
(1987.). A bemutatókkal színesített 
körmérkőzéses tornán több mint 100 
egykori játékos lépett pályára, akiket 
kitartó szurkolók biztattak a lelátóról. 
Vass Miklós elmondta: az NVS jövőre 
ünnepli fennállásának 90. évforduló-
ját, melynek méltó megünneplésére is 
készülnek. A kerek évszám tiszteleté-
re például egy könyv megjelentetését 
tervezi, melyben az idősebb játéko-
sok, szurkolók visszaemlékezései, el-
beszélései és fotódokumentumai kap-
nak helyet.

Az torna végeredménye:
I. hely: Szabad Föld csapat
II. hely: Arany II. ifi csapat
III. hely Arany I. ifi csapat
IV. hely: Aranyos csapat
Gólkirály: Vágó Zoltán (Szabad 
Föld)
Legjobb játékos: Lipők Lajos
Legjobb kapus: Gyallai József 
Legjobb edző: Papp Lajos
Legidősebb játékos (72 éves): 
Fesztóri Sándor

Az NSE további díjakat is átadott. 
Emlékéremmel jutalmazták – többek 
között – a szurkolók több évtizedes 
biztatását, és azoknak a munkáját, 
akik hozzájárultak az egyesület sike-
res működéséhez.
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Horgászok figyelmébe
Beindult a horgász szezon a 
nagykállói Vadkert Tápcsatornán. 
A szezonra friss halállományt te-
lepített a Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület, 2010. márciusban 2,5 
mázsa ponty és 2 mázsa amúr került 
a Tápcsatorna vízébe, majd április 
első napjaiban újabb 345 kg pon-
tyot telepítettek. Gura Mihály és 
lelkes csapata hétfőtől vasárnapig 
várja a horgászni vágyókat.
A hideg, esős időjárás ellenére a 
vízparton már látni, hogy itt a ta-
vasz, mert egyre többen fognak bo-
tot. Nem is eredménytelenül, mint 
az a mellékelt fotón látható.Balog Gábor és 13,5 kg-os zsákmánya

2010. április 28-29-30-án 20 és 30% kedvezmény 
minden szolgáltatásunkra és termékünkre!
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Ferencz Miklós
Bihari Lászlóné
Szabó Mihályné
Kiss Sándor 
Uri Ferencné

ELHUNYTAK – 2010. április

Nagykállóban 3 
szoba+nappalis, étkezős családi 
ház új (Lindab) tetővel, új gáz-
kazánnal, pincével, garázzsal, 
pihenőkerttel ELADÓ.Irányár: 
11,5 M Ft. Telefon: 42/263-330
Nagykálló, Arany J. u. 21. sz. 
alatt lebontásra váró ház, köz-
művesítve, nagytelken ELADÓ. 
Ár: 2,5 millió Ft. Telefon: 06-
70/559-6680
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
Nagykálló, Kossuth u. 76. sz. 
alatt 2 szobás, gázkonvektoros, 
közművesített ház ELADÓ. Ár: 
6,5 M Ft. Érdeklődni: Kossuth 
u. 80. 
Nagykálló központjában a Pe-
tőfi utcán vállalkozásra alkalmas 
telken polgári típusú családi ház 
ELADÓ. Ár: 7,5 M Ft. Telefon: 
06-70/322-7974
Nagykállóban a Széchenyi 
utcán 2 szobás kertes ház gáz- 

A p r ó H i r d E T é s
és hagyományos fűtéssel, teljes 
közművel ELADÓ. Irányár: 5,5 
M Ft. Telefon: 06-70/348-7714
Vállalkozásra is alkalmas, 
szintes 200 nm-es családi ház 
Nagykálló főutcáján ELADÓ. 
Dupla 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 állapot-
ban lévő lakás ELADÓ. Irányár: 
6,9 M Ft. Telefon: 06-70/459-
6753
Nagykálló, Táncsics M. u. 15. 
sz. alatt 52 nm-es gázfűtéses, 
részben szigetelt lakás albérlet-
be KIADÓ. Telefon: 06-20/231-
6305
Nagykálló, Táncsics M. u. 15. 
sz. alatt 2 db 25 nm-es nagysá-
gú egybenyitható gázfűtéses, 
különfogyasztás mérős üzlethe-
lyiség május 1-től bérbe KIADÓ. 
Telefon: 06-20/231-6305
Nagykálló határában (Közép-

székben) 1,5 kat. hold szántóföld 
ELADÓ, vagy bérletbe KIADÓ. 
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
1000 öl KIADÓ. Telefon: 06-
20/253-8170
Nagykálló, Csokonai utcán 
926 nm-es építési telek ELADÓ. 
Telefon: 42/263-501
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
1002 nm 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-Nagykertiszőlőben 
3698 nm-es építésre is alkalmas 
telek ELADÓ. Telefon: 06-
30/648-5208
Jó állapotban lévő, 230 V-os, 
26 csöves szolárium ELADÓ. Ár: 
80 ezer Ft. Telefon: 06-20/318-
9475
Kukoricamorzsoló 220 V-os, 
1800 Watt-os láncfűrész és 
16-os gyerek kerékpár újszerű 
állapotban ELADÓ. Telefon: 06-
30/567-7127
ELADÓ egy tulipános, tölgyfa 
nappali-ebédlő szekrénysor, ma-
gassága: 2,2 m, szélessége: 3,3 
m. Telefon: 06-70/206-7663
ELADÓ kétszárnyas ajtó, 
vasrács, 1 db mosógép motor, 1 
db felújított, kék piaci tányéros 

mérleg súlyokkal, 1 db használt 
gáztűzhely. Telefon: 06-20/457-
7082
Törzskönyvezett szülőktől 
származó tricolor beagle kis-
kutyák – oltva, féregtelenítve – 
ELADÓK, ELŐJEGYEZHETŐK. 
Telefon: 06-20/804-6100
Bútorkészítést, javítást, lami-
nált padló parketta lerakását, rö-
vid határidővel vállalom. Telefon: 
06-70/659-3455.
Parkettázást, csiszolást, lak-
kozást, laminált padló lerakását 
rövid határidővel, garanciával 
vállalok. Közületek részére is. 
Telefon: 06-70/576-5372
Ruhajavítást vállalok (cipzár-
csere, aljazás, alakítás...stb.) 
Rövid határidővel! Telefon: 06-
20/536-1981
Heverők, franciaágyak, sarok-
ülők kárpitozását, egyedi puffok 
gyártását, rövid határidővel vál-
lalom. Telefon: 06-20/396-3561
Kül- és beltéri bútorok gyár-
tását vállalom egyéni igény 
szerint. 
Telefon: 06-20/259-0980
Éjjeliőr és portás munkát válla-
lok Nagykállóban és környékén. 
Telefon: 06-30/534-3345
Kiskertben ásózást vállalok.
Telefon: 06-30/346-7776 

Gratulálunk a házasságot kötött pároknak:

Szabó Alexandra - Jászberényi László
Szentmiklóssy Judit - Törő László

OLÁH 
ISTVÁNT

80-ik születésnapja alkal-
mából sok-sok szeretettel 

köszöntik családtagjai, 
unokái. 

Jó egészséget, boldog-
ságot kívánnak számára, 
s azt, hogy még sokáig 

legyen közöttünk!

BORSY ISTVÁN 
ÉS ZSOLDOS SAROLTA

2010. februárjában, szűk családi körben ünnepelte 
50. házassági évfordulóját.

Gratulálunk!


