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A város szívében ünnepélyes kere-
tek között tették le az új városháza 
és multifunkciós közszolgáltató tér 
épületének alapkövét… 

A program keretében számos építési 
beruházás valósul meg, többek kö-
zött felújítják az Óbester éttermet, 
a Református templom homlokzatát 
és környezetét,, modern piac épül, és 
közel 4,5 kilométernyi járdaszakasz 
is megújul. A pályázat leghangsúlyo-
sabb eleme a város szívében épülő 
multifunkciós közszolgáltató tér üz-
lethelyiségekkel, étteremmel, gazda-

sági szolgáltatóházzal és városházá-
val, melyben modern körülmények 
között, egy helyen intézhetik ügyei-
ket Nagykálló és a környék lakosai. 
Az egy épületben koncentráltan meg-
található szolgáltatásokkal lényege-
sen lerövidülnek az ügyintézési idők, 
így több idő jut majd a családra, 
barátokra. A földszinten házasság-
kötő terem és az anyakönyvi irodák 
várják a fiatalokat. Szintén itt lesz a 
városháza ügyfélszolgálata, amelyen 
át önálló lépcsőházon keresztül aka-
dálymentesen érhetők el az emelete-
ken található közszolgáltatások. Az új 

városháza földszintjén nagy légterű, 
korszerű ügyfélfogadó tér várja majd 
az ügyfeleket. A jelenlegi Polgármes-
teri Hivatalban egy új, szolgáltató 
jellegű ügyfélszolgálati iroda kezd-
te meg működését, ahol egyszerre 
nyolc ügyet lehet intézni. Az itt szer-
zett tapasztalatok alapozzák meg a 
városlakók korszerűbb kiszolgálását 
célzó új ügyfélszolgálat működését.. 
Az új Városháza épülete előtt park és 
tér, alatta parkoló épül a létesítendő 
üzletek, irodák és étterem kiszolgá-
lására. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Megdobbant Nagykálló szíve

Csongrádi Nikoletta:
Láttam az Új Vá-
rosháza látványter-
veit, az új épülettel 
sokkal színesebb 
lesz Nagykálló 
főtere. A hivatalos 

dolgokat sokkal kényelmesebben el 
lehet majd intézni, több a parkolási 
lehetőség, ami egy régóta fennálló 
probléma volt Nagykálló belváro-
sában. Nagyon sok fejlődésen ment 
keresztül városunk az elmúlt pár év-
ben, amire joggal lehetünk büszkék!

Arató Tamás:
Az új Városhá-
zával lehetőség 
nyílik arra, hogy 
10.000 ember 
szükségletét el 
tudják látni, gyor-

sabbak legyen az ügyintézés.
Annak külön örülök, hogy új há-
zasságkötő terem lesz, a régi na-
gyon pici volt, nem volt lehetőség 
nagyobb létszámú szertartások le-
bonyolításához.

Ferencz Katalin:
A rohanó minden-
napokban elen-
gedhetetlen, hogy 
ügyeinket nem 
csak pontosan, 
hanem gyorsan 

intézhessük el.
Az új szolgáltató központban erre 
lehetőség nyílik, nem is beszélve 
arról, hogy esztétikusan alapozza 
meg városunk arculatát, belváro-
sunk látképét.

MiT szól hozzá A városlAKó?

Teljesítmény, hatékonyság
Az ügyfélszolgálati iroda beindítá-
sával egyszerre nyolc ügyet lehet in-
tézni, többek között szociális, gyám, 
adó, okmány, igazgatási, építésügyi, 
városüzemeltetési, illetve közfoglal-
koztatást. A most létrejött ügyfél-
szolgálat kialakítása megközelítőleg 
1 millió forint saját erőből történt 
– mondta dr. Török László jegyző.

A jelenlegi Polgármesteri Hivatalban 
kialakított ügyfélszolgálati irodában 
egyszerre nyolc ügyet lehet intézni, 
többek között szociális, gyám, adó, ok-
mány, igazgatási, építésügyi, városüze-
meltetési, illetve közfoglalkoztatást. 
A Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatának átadóján Dr. Budai Gyula 
Sz.-Sz.-B megyei 4sz. választókerület 
országgyűlési képviselője felhívta a 
figyelmet, hogy az idő mindenkinek 
drága, és ha valaki egy helyszínen is 
el tudja intézni a dolgát, akkor miért 
kellene hivatalról hivatalra járnia? 
Hozzátette: a nagykállói fejleszté-
sek összhangban vannak a kormány 
azon elképzelésével, miszerint válság 
idején a bajból kijutni csakis fejlesz-
tésekkel lehet. Ehhez kapcsolódóan 
ígéretet tett arra, hogy minden olyan 
beruházást, ami egy település javát és 
fejlődését szolgálja, támogatni fog. 
Az átadón részt vett Dr. Vinnai Győ-
ző kormánybiztos is, aki az önkor-
mányzat és a kormányhivatal közötti 
viszony kialakítását hangsúlyozta. 

A Polgármesteri Hivatal munkatár-
sainak elvárásként fogalmazta meg, 
hogy az emberek igényeit figyelem-
be véve, kedvesen, szolgálatkészen 
végezzék a munkájukat úgy, hogy 
senki ne távozzon a hivatalból „dol-
gavégezetlenül”. A partnerség és a 
kölcsönösség jegyében pedig biz-
tosította Juhász Zoltán polgármes-
tert, hogy ehhez a munkához minden 
központi segítséget megadnak majd. 
Nagykállóban az önkormányzat mun-
káját az átláthatóság és nyitottság 
mellett a lakosság magas színvonalú 
kiszolgálása kell, hogy jellemezze. 
Ezért a város vezetése döntéseivel és 
cselekedeteivel mindig arra törekszik, 
hogy a hivatali ügyintézésen keresz-
tül is minden városlakó azt érzékelje: 
Az önkormányzat az ügyfelekért van. 
Ez Nagykálló Polgármesteri Hivatalá-
nak jövőképe, melynek megvalósítá-
sában az Ügyfélszolgálat létrehozása 
egy fontos lépés. Célja az ügyfélbarát 
közigazgatás kialakítása, a hatéko-
nyabb, és egyszerűbb ügyintézés. Az 
ügyfelek szempontjából ez az ügy-
kezelés menetének egyszerűsítését 
jelenti a megfelelően képzett és fel-
készült ügyfélszolgálati munkatársak 
alkalmazásával, és az ügyfélszolgála-
ti irodának az ügyfelek elvárásainak 
megfelelő nyitvatartási rendjével. 
Az ünnepség végén dr. Török László, 
dr. Budai Gyula és dr. Vinnai Győző 
közösen átvágták a szalagot.

Első osztályosok beiratása
2011. áPrilis 27. /szerda/ 8 - 16 óráig

2011. áPrilis 28. /csütörtök/ 8 - 16 óráig

A beiratkozás helye:
NAGYKÁLLÓI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 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,
• iskolai nyakkendő/sál 1000.- Ft/db 

SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSAINKAT és SZÜLEIKET.

Óvodai beíratkozás
2011. május 04. (szerda) 8:00-16:00 óráig

2011. május 05. (csütörtök) 8:00-16:00 óráig
A beiratkozás helye:
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Nagykálló Szabadságharcos út 8.
Óvodába be lehet íratni azt a gyermeket, aki 2011. szeptember 30-ig betölti a 
3. életévét ( 3 éves) és szobatiszta.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• születési anyakönyvi kivonat
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• TAJ kártya fénymásolata
• rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozat
•  egyéb dokumentum:(pl.  TKVSZB szakértői vélemény, egészségügyi doku-

mentumok )
SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ÓVODÁSAINKAT és SZÜLEIKET

MAjális

Nagykálló-harangodon 2011. május 1. 
Egész napos programokkal várjuk Önt és kedves családját!

Fellépnek: • Nagykálló Művészeti csoportjai • 17 órától a 60 éves 
Kállai Kettős Néptáncegyüttes gyermek csoportjai, jelenlegi és szenior 

táncosai 
Minden érdeklődőt, baráti társaságot szeretettel várunk!
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Tisztelt olvasók!
 
Van egy régi családi receptje, melyet szí-
vesen megosztana másokkal?
Kérem, küldje el nekünk, hogy Nagykálló há-
ziasszonyai változatosabb, újabb ételeket ké-
szíthessenek!

Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
e-mail: nagykalloihirmondo@gmail.com
A borítékra írják rá: „Házi Receptem”

Sonkás-tojásos rúd színes zöldségekkel

Hozzávalók:
45 dkg mexikói zöldségkeverék, 1 dkg vaj, 2 dl tejföl, 16 dkg majonéz, mustár, 
bors, citromlé, 3 púpozott evőkanál zselatin, 5 szép szelet téglalap alakú gép-
sonka, 6 db kemény tojás

Elkészítés:
A mexikói zöldségkeveréket 1 dkg vajon kevés víz és só hozzáadásával pu-
hára párolunk (víz ne maradjon alatta). Közben a tejfölből és a majonéz-
ből, ízlés szerint mustár, só, bors, citromlé hozzáadásával mártást készítünk. 
3 púpos evőkanál zselatint 1,5-2 dl vízzel feloldunk, felmelegítjük. A folyékony 
langyos zselatint először a mártáshoz, majd a kihűlt salátához adjuk hozzá.
Amíg a saláta hűl, egy őzgerincformát gépsonkával kibélelünk (3 keresztben a 
formába, 2 hosszában a tetejére), beleöntjük a massza felét, 8-10 percre hűtőbe 
tesszük (nem fagyasztóba).
Kivesszük a hűtőből és ráhelyezünk 6 db kemény tojást, ráöntjük a maradék 
masszát, befedjük sonkaszeletekkel. Fóliával letakarjuk, hogy ne száradjon ki. 
Hűtőbe tesszük, pár óra múlva (mikor teljesen megdermedt) kiborítjuk a formá-
ból, és lehet szeletelni.

Az oroszlán békésen sétál az erdőben. 
Egyszer csak szembe jön vele a nyuszi-
ka. Az oroszlán elé ugrik és így szól:
- Ki a legerősebb az erdőben?
- Hát te! - válaszolja megszeppenve a 
nyuszika.
Az oroszlán kihúzza magát és elégedet-
ten megy tovább. Pár perc múlva szembe 
jön vele az őzike.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
- Természetesen te! - válaszolja az őzike 
halálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy mindenki fél tőle. 
Félóra múlva találkozik az elefánttal.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
Az elefánt szó nélkül megragadja az 
oroszlánt, és egy fához csapja. Az orosz-
lán nyögve tápászkodik fel, miközben 
így szól:
- Micsoda világ, már nem is kérdezhet az 
ember.  

Havi  
humor

Dr. Török László jegyző  az „Új 
technológiák, mint szociolaborális 
beilleszkedés eszközei-dokumentu-
mok digitalizálása Nagykállóban” 
című pályázat záró rendezvé-
nyén azt tartotta az egyik fontos 
eredménynek, hogy a részt vevők 
olyan közösséggé alakultak, amely 
hozzátesz mindannyiunk életéhez.

Újra bebizonyosodott, hogy nemcsak 
szlogen az idelátogatót a várostáblá-
nál fogadó felirat: Nagykálló európai 
város. Szellemiségének azonosságát 
mutatja az a spanyol módszert adap-
táló program, amely a jelenleg a csa-
ládjukban élő 15 csökkentett munka-
képességű, elsősorban középsúlyos 
értelmi fogyatékos ember képzését, 
foglalkoztatását valósította meg az 

országban elsőként. Visszaemlékez-
ve a kezdetekre Jegyző úr felidézte 
a Toledóban megismert csodát, azt 
ahogyan ott a más képességű embe-
rek élnek a nyitott társadalmon belül. 
Azonnal megfogalmazódott a cél, 
nálunk is szükség van olyan prog-
ramra, amelynek a résztvevői a mun-
kavállalás mellett elő tudják segíteni 
önálló életvitelük kialakítását. Így 
biztosíthatják a társadalomban való 
aktív részvételüket, csökkentve azt 
a hatalmas terhet, amelyet a fogyaté-
kosság jelent. 
A pályázattal létrehozott szocio-
labor egyben gyakorlati hely volt, 
ahol nemcsak az önálló életre való 
bátorítás, hanem az egyes munkahe-
lyekre való beilleszkedésben is pró-
báltak segíteni a szakemberek. Ehhez 

szükség volt megfelelő feltételekre: 
akadálymentes helyiségekre, infor-
matikai eszközökre, megfelelő szak-
emberekre és partnerekre egyaránt. 
Megvalósult egy iratdigitalizálásra 
felkészítő képzés, amelyen mindany-
nyian nagyon lelkesen vettek részt. A 
számítástechnikai alapismeretek el-
sajátítása mellett a kialakított kisebb 
helyiségekben az egyéni fejlesztés 
tárgyi feltételei is adottak voltak, 
ahol személyre szabott szociális re-
habilitáció valósult meg. A fejlesztést 
Balogh Gabriella, a nyíregyházi Pat-
rónus Egyesület lakóotthon vezetője 
végezte. A gyakorlati oktatást Főfai 
Félix, a Ridens Szakképző iskola 
számítástechnika tanára vezette.
A program egy szakasza lezárult. Ti-
zenöt fiatal lehetőséget kapott, hogy 
teljes jogú állampolgárrá váljon és ő 
maga is így érezze. Ebben még se-
gíteni kell őket: a szakemberek és a 
város vezetése olyan partnereket ke-
res, ahol foglalkoztatják majd a kis 
közösség tagjait. A megjelent ven-
dégeknek a fogyatékkal élő fiatalok 
mutatták be az elmúlt egy év rend-
hagyó eseményeit, élményeiket, ta-
pasztalataikat, s egy kedves műsorral 
köszönték meg a támogatók eddigi 
munkáját, segítségét.
A pályázat elszámolható költsé-
ge 47.342.103 Ft volt, amiből 39. 
767.367 forintot Európai Uni-
ós és Hazai támogatásból nyert a 
Nagykállói Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Egy kedves közösség,  
ami hozzátesz a város életéhez

Költő vagyok-mit érdekelne/engem a 
költészet maga

A Költészet Napja alkalmából 
minden évben irodalmi előadóes-
tekkel, könyvbemutatókkal, köl-
tőtalálkozókkal és -versenyekkel 
tisztelgünk a tragikus sorsú poéta 
emléke és a magyar líra előtt.

Városunk irodalomkedvelő lakosai 
a Művelődési Központ Kamarater-
mében emlékeztek meg a Költészet 
Napjáról.
„A könyv utóélete a költészet napján” 
című baráti beszélgetésen Falcsik 
Mari költő, Lantos László színházi és 

filmrendező, író, valamint Gerliczki 
András irodalomtörténész, főiskolai 
docens oszthatták meg az irodalom-
mal, költészettel kapcsolatos tudásu-
kat és tapasztalataikat az érdeklődő 
vendégekkel.
A Ratkó József Városi Könyvtár és 
Nagykálló Város Önkormányzata 
által létrehozott rendezvényt Mo-
gyorósi László, nagykállói költő 
nyitotta meg, akinek az írásaiból 
minden hónapban ízelítőt kaphat-
nak a Nagykállói Hírmondó olva-
sói.

Juhász Zoltán  Dr. Török László
polgármester jegyző

Trefán Jánosné  
Oroszné Dr. Nagy Matild  

Horváth Károly 
alpolgármesterek

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk Nagykálló minden 

lakosának!

Idén hetedik alkalommal került meg-
rendezésre a Művelődési Központ 
Kamara termében a Nagykállói Ta-
vaszi Tárlat. 
A kétévente megrendezett kiállítás 
sorozaton nagykállói, illetve innen 
elszármazott művészek munkái te-
kinthetők meg. Oroszné Dr. Nagy 

Matild alpolgármester Asszony meg-
nyitó beszéde után Hekman Erzsébet 
köszöntötte dalokkal a vendégeket 
és művészeket. Az alkotók szebbnél 
szebb remekművekkel járultak hozzá 
a 2011-es Tavaszi Tárlat magas szín-
vonalához. Alatta 3-4 fotó az alkotá-
sokról.

VII. Nagykállói Tavaszi 
Tárlat
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„Én vagyok a feltámadás és az élet”-
mondta Jézus Lázár feltámasztása-
kor. Mi az élet értelme? A kérdés egy 
idős az emberiséggel. Milyen életre 
mondjuk, hogy érdemes élni?
Az élet drága kincsünk, pótolhatatlan 
javunk. Minden áldozatot megho-
zunk, hogy megőrizzük a saját éle-
tünket. Az átlagos életkor szüntelen 
nő. Tehát élni akarunk legalább ad-
dig, míg élvezzük az életet. Ám ez 
örökkévalóságot kíván. 
Persze az életet meghosszabbíthat-
juk, de az ifjúság elmúlik.-A halál 
mindennél erősebb!
Akkor milyen élet ez? Jézusról 
mondja Szent János, hogy „benne 
élet volt. És az élet az emberek vi-

lágossága.” Az élet Jézus Krisztus. 
De azt is mondja az Úr Jézus, hogy 
„én vagyok a feltámadás és az élet!”. 
Jézus a feltámadás, azaz Ő nem úgy 
kelt életre, mint Lázár, hogy ismét 
meghaljon, hanem hogy megalapoz-
za az örök életet, tehát ez az el nem 
múló élet a feltámadt Krisztusban. 
Jézus húsvétkor feltámadt. A halál 
után, a halál ellenére él! Tehát ez el 
nem múló élet az Istenben.
A vallások történetében nincs hozzá 
hasonló példa. Ilyet emberek nem 
találtak ki, nem is találhattak. Jézus 
feltámadása olyan páratlan esemény 
a történelemben, mely csak a terem-
téshez hasonlítható, új teremtés. Az 
Úr Jézus nem megszünteti a halált, 

de legyőzi. Olyan életet indít el, ami 
örök, nem hal meg sohasem. 
Ha elhisszük Jézus szavát és tetteit 
„Én vagyok a feltámadás és az élet” 
és hogy megnyitotta az utat minden 
ember számára az Istenhez, akkor 
életünk új értelmet kap. Hiszen örök 
élet nélkül óriási becsapás és félreve-
zetés lenne az életünk.
Azért hiszünk a feltámadt Krisztus-
ban, mert Isten őt feltámasztotta, 
hogy megmutassa, hogy Isten szere-
tete még a halálnál is erősebb. Ezért 
hittel vallja a keresztény ember „Fel-
támadt Krisztus, valóban feltámadt-
és nekünk örök életet ajándékozott.

Dr. Soltész Mihály
görög katolikus parochus

 Lukács 24,34 
„Valóban feltámadt az Úr, és megje-
lent Simonnak.”

Húsvétkor győzelmet ünnepelünk. 
Az első keresztények, amikor egy-
mással találkoztak, nem jó reggellel 
vagy jónapottal köszöntek, hanem „ 
Feltámadott az Úr” amire a felelet az 
volt  „Valóban feltámadott”.
Ez az, aminek örülünk Húsvétkor, 
ami szép tavaszi ünnep, új kezdet-
nek, örömteljes életnek ígérete.
Közismert a következő történet. 
Több mint száz évvel ezelőtt a svéd 
újságok tévedésből azt a hírt közöl-
ték, hogy Nobel Alfréd nagyiparos 
meghalt. Valójában nem ő, hanem 
a testvére volt halott. Kíváncsi volt, 
vajon mit írnak róla halálhíre alkal-
mából. A megemlékezések dicshim-
nuszt zengtek róla, hogy kezdte éle-
tét szegény kísérletező kémikusként, 
hogyan dolgozott keményen hosszú 
évekig, amíg feltalálta a dinamitot. 
Mi, akik ismerjük a maghasadás tit-
kát, el se tudjuk képzelni, mit jelen-
tett a világnak azokban az időkben 
Nobel felfedezése. Hússzor hatéko-
nyabb robbanóanyag volt a dinamit 
minden korábbinál. Egycsapásra hí-
res, hatalmas és gazdag lett.
Találmánya forradalmasította a bá-
nyászatot, építőipart. de a hadiipart 
is. A világ minden részéről királyok 
és államfők keresték a kegyeit. Tá-
bornokok és miniszterek ostromolták 
a robbanóanyagért..Most az újság-
ban olvashatta a végeredményt, úgy 
dicsőítették mint gazdag, hatalmas 

sikeres embert „dinamitkirálynak 
nevezték.” Ezen nagyon elszomoro-
dott, mert ha az ő élete ezt jelentette, 
akkor valami nagyon félresikerült. 
Ő nem ezt remélte nem ezt akarta. 
Az jól esett, hogy dicsérték, gaz-
dag, hatalmas befolyásos embernek 
tartották, de rádöbbent, hogy ez ok-
talanság és csalás. Amikor feltalálta 
a dinamitot, azt hitte az emberiség 
javát fogja vele szolgálni. A népek 
megismerik az erejét, és megretten-
nek attól hogy háborúzzanak. Ezzel 
véget vethet a háborúknak. Aztán a 
szemben álló feleknek egyaránt elad-
ta találmányát abban a hitben, hogy 
nem merik majd egymással szemben 
használni. Így lett dinamitkirály. Saj-
nos a világ azóta sem lett jobb, sőt. 
Amint olvasta saját gyászjelentését 
az örökkévalóság szemüvegén át 
kezdte nézni életét, és meglátta vég-
zetes tévedését… Így vagyunk ezzel 
mi is. Könnyen jó bizonyítványt állí-
tunk ki magunkról. Erényeinket fel-
nagyítjuk, bűneinket lekicsinyeljük. 
Ez a téves gyászjelentés szembesítet-
te Nobelt az igazsággal. Valaki nem 
akarta, hogy elvesztegesse az életét.
Ettől kezdve élete megváltozott, el-
adta világméretű gyárhálózatát, a di-
namitból szerzett mérhetetlen vagyo-
nából alapítványt hozott létre aminek 
kamataiból évente díjat kapnak azok 
akik kiemelkedő eredményt érnek 
el a művészet, irodalom, tudomány 
területén. Külön díjat alapított azok 
számára / ez nagyon közel volt a szí-
véhez/ akik előmozdítják a világbé-
két.

 Egy tekintélyes ember egyszer azt 
mondta Jézusnak, újjászületni lehe-
tetlen. Az ember nem mehet be anyja 
méhébe, hogy újból megszülessen 
Ami történt, megtörtént. Igyekez-
zünk a lehető legjobban élni, ebben 
van jó és rossz, hit és hitetlenség, ok-
talanság és bölcsesség. Ha hibázunk 
nem javíthatjuk ki, nincs újrakezdés, 
új lehetőség.
 Jézus, aki még nagyobb bölcsesség-
gel szólt, azt válaszolta: Újonnan kell 
születnetek! Ami testtől született test 
az, ami lélektől született lélek az. 

„MERT UGY SZERETTE ISTEN A 
VILÁGOT, HOGY AZ Ő EGYSZÜ-
LÖTT FIÁT ADTA, HOGY AKI 
HISZ ŐBENNE EL NE VESSZEN, 
HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN 
„Jn 3,16.

Ő adja a második lehetőséget Péter-
nek, Tamásnak, Pálnak, Nobelnek 
és neked. Húsvét azt jelenti, Jézus 
feltámadott, él, győzött a bűn, halál 
felett. Az ellenség ereje megtörve, a 
csalódott tanítványok bátor hitval-
lókká lettek.

És te? Meg vagy-é győződve élő je-
lenlétéről? Kész vagy-é követni?

„Örvendezzetek egek, ti is földi se-
regek, Mindnyájan örüljetek, vígan 
énekeljetek. Mert Urunk feltámadott, 
Nékünk életet adott „ének 348, 1.v.

Horváth György
református lelkipásztor

Sok szempontból tekinthetünk a 
templomok harangjaira.
Megismerésük iránt van érdeklődés. 
Életünk elrejtett, titokzatos, majd 
a következő alkalommal szeretnék 
írni bővebben a harangokról, most a 
nagykállói rk. templom két harangját 
szeretném a kedves hívek figyelmébe 
ajánlani.
Amikor valaki baleset alkalmával 
vagy bármilyen nehéz helyzetben 
megmenekül azt szoktuk mondani 
újjá születtél, templomunk két ha-
rangjáról is elmondhatjuk ezt.
Mi is történt? Vagy mi történhetett 
volna?
Február végén Budapestről valaki 
megkeresett telefonon, harangok és 
toronyórák elektromos működteté-
sével foglalkozó cég vezetőjeként 
Máriapócsra mentek ilyen ügyben és 
megálltak Nagykállóban a reformá-
tus templom toronyóráinak megte-
kintésére is, jelezte megtekintenék a 
mi harangjainkat is.
Március 3-án eljöttek-a jó Isten küld-
te őket- Megállapították a harangok 
használata balesetveszélyes, felfüg-
gesztésük statikusan is és dinamiku-
san is korszerűtlen fel kell újítani, 
főként a nagyharang bármikor lezu-
hanhat. Március 9-én nagyböjt kez-
detén hamvazószerdán harangoztunk 
utoljára azzal a reménységgel, hogy 
húsvétra a munkálatokat sikerül el-
végezni.
Hála Istennek a munkálatokat elvé-
gezték korszerű rögzítéssel és mű-
ködtetéssel szólnak „Jól vannak” ujjá 
születtek.
Dörzstárcsás villanymotorok helyett 
a haranglengetést villanymotorok 
helyett a haranglengetést kíméletes 
húzómágneses, elektromágneses erő 
végzi, az előzőt „pofozó” megoldás-

nak becézték nem kímélve a berende-
zést és a harangot sem.
Szegények, negyven év alatt „ meny-
nyit szenvedtek”- de most már 
húzómágneses haranglengetéssel, ve-
zérlőegységgel és időkapcsolóval él-
nek. A kiadás 750.000 Ft. A kifizetés 
megegyezés szerint történik. A hívek 
megértették és szívesen adakoznak, 
az Önkormányzat is támogat ebben. 
Mindenkinek hálásan köszönöm és 
ha a hívek további adományt adnak, 
a toronyablakokat is felújítjuk.
Harangjaink nem régiek, 84 évesek, 
feliratuk beszédes!
Nagyharangunk 420kg, h hangolású, 
kisharangunk 290 kg, c hangolású.
A Nagyharang felirata:”Magyarország 
pátrónája könyörögj érettünk, érces 
hangod zengje békénk boldogulá-
sunk. Támadjon fel régi nagy Ma-
gyarország Isten dicsőségére és Szűz 
Mária tiszteletére az 1914-1918-as 
világháborúban elvett nagyharan-
gunk pótlására öntette a nagykállói 
római katolikus hívek kegyes adomá-
nyából 1927. évben Szlezák László 
harangöntő Budapesten.”
Kisharangunk felirata: „Isten dicső-
ségére Szent József tiszteletére az 
1914-1918-as világháborúban el-
vitt kisharangunk pótlására öntették 
a római katolikus hívek 1927-ben 
Szlezák László Budapesten. Szent 
József könyörögj érettünk hirdesd a 
békét és szeretetet,”
Egyházunkban nagycsütörtökön el-
némulnak a harangok, de nagyszom-
baton este HÚSVÉTRA újra megszó-
lalnak. 
Harangjaink húsvéti hangjával kívá-
nok városunk minden lakójának Ál-
dott Húsvéti Ünnepet!

Vitai László
rk. apát-plebános

Húsvétkor győzelmet ünnepelünk

Üzen a Biblia: Hiszel a feltámadt Krisztusban?

Lelkipásztori levél
A nagykállói Római katolikus templom harangjairól

Húsvét-a kereszténység legnagyobb ünnepe

Nagykállóban a Korányi Frigyes Gimnázium 12-es drámatagozatos növendékei 
közreműködésével emlékeztünk meg a Színház Világnapjára. A diákok Tasnádi 
István Paravarieté című darabját adták elő, Olt Tamás rendezésében. 

Idén X. jubileumi alkalommal került 
megrendezésre a Ratkó József Vers-
fesztivál. A rendezvényen az érdeklő-
dők Dinnyés József daltulajdonos elő-
adását hallgathatták.

A Református Templomban tartott vá-
rosi ünnepség után a Szabadság kert-
ben álló Rákóczi szobrot koszorúzták 
meg a résztvevők. A város vezetése ne-
vében Horváth Károly alpolgármester 
Úr, diákok, pedagógusok is elhelyezték 
a megemlékezés virágait és koszorúit. 
Nagykálló testvérvárosában, Borsiban 
Trefán Jánosné alpolgármester Asz-
szony helyezte el városunk koszorúját. 
Bordás Roland, a Korányi Frigyes 
Gimnázium drámatagozatos növendé-
ke ünnepi szavalatával emelte a ren-
dezvény színvonalát.

A nagykállói Római katolikus templom harangjai készítette:Pacsuta Éva

A Nagykállói Római  
Katolikus Egyházközség

szeretettel meghív minden  
zenebarátot 

Fekete Nándor  
orgonaművész  

hangversenyére.
A hangverseny helyszíne és kezdete:
Nagykálló, római katolikus templom  

2011. május 13. /péntek/  
19 óra.

Jegyek elővételben megvásárolha-
tók 1000 Ft-os áron:

A római katolikus plébánián  
/Kossuth u. 3./

Simon Szabolcs  
/06-20-405-82-07/
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Ülésezett Nagykálló  
képviselő-testülete

ELFOGADTÁK A 2011-2014 ÉVRE 
SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRA-
MOT. A helyi önkormányzatokról 
szóló törvény úgy rendelkezik, hogy 
a helyhatósági választásokat köve-
tően az új városvezetőnek a képvi-
selőtestület elé kell terjesztenie az 
önkormányzat következő négy évre 
vonatkozó gazdasági programját. A 
Juhász Zoltán polgármester úr által 
előterjesztett Gazdasági Program az 

előző ciklusban megtett intézkedések 
és eredmények alapján összehangol-
ja a célkitűzéseket, a feladatokat az 
adottságokkal és a pénzügyi lehe-
tőségekkel. Ezért kiemelt feladat-
ként fogalmazza meg településünk 
természeti kincseinek fokozott vé-
delmét, a további infrastrukturális 
fejlesztéseket, a környezetkultúra 
javítását. Mindezek mellett legalább 
ilyen fontos a feladatok és az intéz-

mények szerkezetének átszervezése, 
és az utóbbiak minőségi ellátottsá-
gának és kihasználtságának javítása. 
A végrehajtás sikeréhez szükséges 
a munkahelyteremtés feltételeinek 
elősegítése, a fejlesztési-, üzemelte-
tési- és adópolitika célkitűzéseinek 
átgondolása, a közszolgáltatások 
színvonalának javítása. 
Az előterjesztést a képviselő-testület 
megvitatta és elfogadta.
A Gazdasági Program iránymutatás. 
A városlakókat folyamatosan tájé-
koztatjuk az időarányos teljesítésről.

HELYI RENDELETEKET AL-
KOTTAK. Jogszabályi előírásoknak 
megfelelve tárgyaltak képviselőink 
két olyan előterjesztést is, amelyek 
helyi szabályozásokat készítenek 
elő. A testület és a hivatal Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának 
változását illetve a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátásról 
szóló rendelet alkotását előzték meg 
előzetes hatásvizsgálatok, melyek 
eredményéről tájékozódott a közgyű-
lés, majd elfogadta a szükséges helyi 
szabályozásokat.

Ön hogyan látja Nagykállót, meny-
nyiben változott az elmúlt években, 
milyen úton halad a város?
Én úgy gondolom, hogy Nagykálló az 
elmúlt öt évben jelentősen változott, 
elindultak olyan beruházások amelyek 
a térségben hiányoztak, persze, mint 
mindenki én sem vagyok elégedett. 
Sokkal többet lehetne a településnek 
prosperálni azokból az uniós pályáza-
tokból, amelyek rendelkezésre állnak, 
azt gondolom, hogy a város vezetője 
Juhász Zoltán bátran belevágott ezek-
be a beruházásokba. Én arra biztatom, 
hogy továbbra is ebbe az irányba kell 
indulni, én ehhez fogok segítséget 
nyújtani, természetesen, amennyire le-
hetőségem engedi.
A Híd Közösségi Ház fő feladatai közé 
tartozik, hogy a társadalmi-gazdasági 
szempontból leszakadó vagy leszakadt 
városrészek lakosságát felzárkóztassa, 
illetve egyenlő esélyeket biztosítson 
a kulturális, szabadidős, illetve egyéb 
szolgáltatások igénybevételéhez.

Milyen problémákat lát választóke-
rületében a halmozottan hátrányos 
helyzetűek vonatkozásában, s ezeket a 
problémákat hogyan lehet orvosolni?
Ez attól sokkal komplexebb probléma, 
hogy ezt néhány percben meg lehessen 
válaszolni, de a térségben vannak re-
mek kezdeményezések, többek között 
itt a város szomszédságában lévő Biri 
településen működik egy olyan iskola, 
ahol kifejezetten a hátrányos helyzetű 

gyerekek az 
óvodától az 
érettségiig 
történő fel-
zárkóztatása 
működik.
A Híd Kö-
zösségi Ház 
nyújt olyan 
l e h e t ő s é -

geket szintén óvodástól felnőtt ko-
rig a képzések tekintetében, tanoda, 
teleház, tehát minden olyan lehetőség 
adott, amely egy olyan jellegű képzést 
fog generálni, hogy a munkaerőpiacon 
ezek az emberek esetleg úgy jelenje-
nek meg, hogy a megfelelő képzettsé-
get szerezzék meg, a megfelelő képesí-
téssel rendelkezzenek. 
Persze a Híd Közösség Ház nem fog-
ja megoldani azt a problémát, amely 
akár a várost, akár a térséget sújtja, 
itt kifejezetten konkrét kormányza-
ti intézkedésekre van szükség, akár a 
közmunkaprogram, akár azoknak a 
szakképzéseknek a beindítása, amely 
lehetőséget teremt ezeknek az embe-
reknek, az átképzések, vagy akár más 
vonatkozásában.
A nagykállói kezdeményezés egy 
nagyon szép, üde foltja a továbbkép-
zésnek, de szerintem ennél sokkal 
nagyobb léptékbe kell gondolkodni. 
Ehhez én csak gratulálni tudok a pol-
gármester Úrnak, hogy elindított egy 
ilyen bátor vállalkozást, ez egy apró 
lépés, de majd eljutunk oda, ahol meg 

fog valósulni az az elgondolás, amely 
a teljes foglalkoztatást, az emberek 
munkába való visszavezetését fogja 
segíteni. 
Ebben a térségben rengeteg ember él 
családi gazdálkodásból, mezőgazda-
ságból. A Fidesz  programja között 
szerepelt, hogy a családi gazdaságokat 
támogatják, a fiatal gazdászokat meg-
próbálják a lakóhelyükön marasztalni, 
ezzel is támogatva újabb munkahelyek 
előteremtését.

Hogyan látja a fiatal gazdászok hely-
zetét, miben van segítségükre a kor-
mány?
Én úgy gondolom, hogy azokat az in-
tézkedéseket, amelyeket megígértünk, 
megtettük. 
Van a fiatal gazdálkodók induló pá-
lyázata, mely lehetőséget újra meg-
nyitott a kormány, illetve van az idős 
gazdálkodóknak a korkedvezményes 
nyugdíjba vonulásával az úgynevezett 
gazdaságátadási támogatás, melyek 
helyzetbe hozásával meg tudjuk te-
remteni, hogy az idősebb gazdák átad-
ják a gazdaságot a fiatalabbaknak, és a 
helyükbe lépjenek.
Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 
évben ezek a kormányzati döntések 
megszülettek, az Európai Uniós for-
rások ezekhez rendelkezésre állnak, a 
2013-tól induló új uniós költségvetés 
2020-ig szintén ezt fogja elsődlegesen 
meghatározni, hogy a fiatal gazdálko-
dók helyzetbe kerüljenek.

Interjú Budai Gyulával (részlet)

Hallotta? Hírek, érdekességek

Megkezdődtek az előkészületek a XXVII. Nagykállói Téka Táborban! A vá-
ros lakói, képviselő-testülete is segítkezett a zabvetésen, mivel az idei tábor 
kiemelt napja egy hagyományos aratóbál bemutatása. A részt vevő vendégek 
kipróbálhatják a hagyományos kézzel történő aratást, kévébe kötést, az este 
folyamán pedig a jól megérdemelt mulatságé lesz a főszerep.

A gyermek telítve van mozgás-
vággyal, ősi, boldog, játékos kedv-
vel. Életeleme, legtermészetesebb 
megnyilvánulási formája a moz-
gás. 
Az ÉRTÉK Helyi Nevelési Prog-
ramunk szerint a mozgásfejlesztést 
igen tágan értelmezzük: a minden-
napos testnevelésen, a testnevelé-
si foglalkozásokon túl jelen van a 
szabad játékban, a zenei, környe-
zeti, esztétikai nevelés folyamatá-
ban is.
A mozgásfejlesztés fő feladatai-
nak megvalósítását mutattuk be 
a Mozgás Öröme programunkon, 
melyre az idén tizenkettedik  alka-
lommal került sor a Városi Sport-
csarnokban. A nevelési év eddig 

eltelt részében színes, változatos 
eszközökkel sokféle mozgásfor-
mát végeztünk a gyermekekkel, 
együtt játszottunk futó-, fogó-, és 
versenyjátékokat.
Rendezvényünkön a vendégek 
gyönyörködhettek az óvodások 
jókedvű gyakorlatvégzésében, vi-
dám játékában. Megtapasztalhat-
ták, hogy a gyermekek számára a 
mozgás – öröm.
Köszönetet mondunk támogató-
inknak: a város önkormányzatá-
nak, óvodánk szülői közösségé-
nek, az általános iskola vezetőinek 
és munkatársaiknak, a nagykállói 
polgárőröknek.
Nagy Tamásné intézményvezető, 

Uri Zoltánné  tagóvodavezető

A mozgás öröme

Nagykállóban maradt az első nagykállói horgászkupa! A felnőtt kategóriá-
ban Sebők Zsolt érdemelte ki az első díjat, míg az ifjúságiban ifj. Tóth Imre 
végzett az élen. A kupa jó hangulatban telt el, a szerencse a kállóiaknak 
kedvezett.  A résztvevők ebédjéről, a csülök pörköltről Mező Tibor gondos-
kodott.

A Szent Kristóf Karitász Csoport  
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. május 21-én 19 órakor
kezdődő jótékonysági batyus báljára.

Helye: Korányi Frigyes Gimnázium ebédlője
jegyvásárlás: 30/8945-288,  

Hekmanné Balogh Erzsébet
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Interjú Jakab Attila régésszel:
Az ásatás előzménye az volt, hogy 
2009-ben Nagykálló város Önkor-
mányzata felkérte a múzeumot, 
hogy állapítsa meg, hogy a terve-
zett mélygarázs helyén várható-e 
régészeti leletek előkerülése? Ezt 
a feladatot a múzeum vállalta el. 
Ennek során gépi segítséggel két 
nap alatt két kutatóárokkal át-
vágtuk a terület egy jelentős ré-
szét É-D-i és Ny-K-i irányban, s 
ennek során megállapítást nyert, 
hogy a területen jelentős mennyi-
ségű legújabb kori feltöltésréteg 
található, de az alatt, közel 2-2,5 
m mélységen számítani kell régé-
szeti jelenségekre. 
Folytatás a következő számban.A fagerendalapozású pince képe kibontás után



agrár,  kultúra
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Nagykállói életképek
A 92. éves Kőhegyi Laci bácsi mesélte 4. rész: Itthon

Mikor visszakerültem Kujbisevbe, a legna-
gyobb boldogság az volt, amikor találkoztam 
Kállay Miklósnak, a miniszterelnöknek a fiá-
val. Hú, milyen öröm volt az, most már lesz 
itt Kállai utca! 
Meghívtak bennünket vacsorára. Kakaós ká-
véval kínáltak. Véres hurka konzerv. Ital nem 
volt, de enni volt ám mit. Olyan tábla csoko-
ládé! Azt mondja Kállay Miklós fia, ide hall-
gasson Laci, idősebb voltam tőle, úgy szó-
lítottam, hogy doktor úr. Ne doktorurazzon 
itt engem, rabok vagyunk, akarod-e, hogy 
kapjál te is csomagot? Hát hogyne akarnám. 
Nem telt el sok idő, már olvasták a nevem, 
Vaszil Kőhegyi csomagot kapott. Egyszer 
csak levél jött nyugatról, Kállay Miklóstól. 
„Drága gyermekem”, így szólított. Hálát 
adott a jó istennek, hogy tudomást szerzett 
rólam. A fia minden héten kapott egy hét ki-
lós csomagot. Eztán én is kaptam.  A vörös-
kereszten keresztül meg jött egy öltözet ruha 
is, jó meleg ruha. Még két kállói fiú volt ott 
rajtunk kívül. Bernáth Jóska, aki még utánam 
három évre jött haza, meg Jelentős Miklós, 
Jaczina volt a régi neve, ő megtanulta az ács-
mesterséget. Én is ezt csinálgattam, de majd-
nem halál lett a vége. Kiugrót kellett építeni 
a harmadik emeleten. Már ebédre csengettek.  
Én meg, ahogy kintebb álltam, úgy srégen, 
leesett a deszka a lábam alól. Még a vót a 
szerencse, hogy bal kézzel fogtam az oszlo-
pot, körül fordultam egyet, de nem estem le. 
Így vártam, amíg értem jöttek. Ha leesek a 
téglarakásra, akkor nekem kaputt lett volna. 
Egyik nap aztán szóltak, „vengrij cselovek”, 
szedjék össze magukat, mehetnek haza. Mit 
szedjünk össze? Ami rajtunk volt, annyink 
volt. Amnesztiát kaptunk. Jöttünk oszt haza-
felé. Mikor Kijevig elérkeztünk, ott már a lá-
gert kinyitották nekünk is. De milyen is a sok 
hülye ember. Volt egy kis pénzük, berúgtak, 
mint az állat, összeverekedtek. Ezért megint 
bezárták a lágerajtót. Egy hétig ott tartottak. 
Magyarországon Sóstóra jöttünk legelőször. 
Ott vártak már bennünket, rajzot kellett adni, 

mikor vonultál be, merre jártál, hogy volt, 
mint volt stb. Egy kállai fiúval jöttem hazáig, 
Ludastóra való volt, Gebri Miklós. Az inter-
nátus hátánál összetalálkoztam Miklósi Jós-
kával. Én megismertem, Ő nem. Nem csoda, 
akkor már ekkora szakállam volt, bajszom 
kipederve, volt rá időm a fogságban. Sós-
tón kaptunk tíz forint végkielégítést, amiért 
fogságban voltunk, de hát nem tudtam, mit 
adnak érte. Te Jóska, mit lehet ezért venni? 
Majd megmutatom Vasasnál, a kocsmában. 
Mondom, haha állj meg Jóska, ebből a pénz-
ből a te ádámcsutkád nem mozdul meg, az 
enyém se, de a tied se. Hát miért nem? Ezért 
én 14 esztendeig dolgoztam. Nem potyázunk. 
Nem nagyon tetszett neki. Mentem tovább, s 
láttam, hogy az úton jön egy öreg mama. Rá-
szólok, hogy édesanyám. Felnéz szegény, azt 
mondja, én a bácsit nem ösmerem, sose lát-
tam. Mondom neki, édesanyám, én vagyok a 
Laci fia. Abban a pillanatban összeesett. Szé-
pen felállítottam, már nem messze volt a ház, 
hazamentünk. Az a boldogság, ami volt. Jöt-

tek a testvérek, öcsém, idősebb bátyám, volt 
öröm. Öten voltunk kint egyszerre a háború-
ban. Szerencsére mindenki hazajött. A bátyám 
is volt fogságban, de ő hamar hazakerült. 
Úgyhogy megmaradtunk De hogyan tovább? 
Enni ugye kell, szüleim meg már öregek vol-
tak. Édesapám megjárta az első világhábo-
rút. Édesanyám elment Triesztbe megkeresni 
édesapámat a fronton. Se írni, se olvasni nem 
tudott, mégis megtalálta. Szegény apám. Se 
nyugdíjat, se családi segélyt nem kapott, már 
82 éves volt. 83 volt, mikor meghalt. Hála 
Istennek, még láthatott, meg én is őt. Itthon 
meg hát hova, mivel kezdjem? Úgy mondom, 
ahogyan van, nekem csak annyim volt, az a 
kis orosz rongy, ami rajtam, meg a pucér fe-
nekem. Nehéz volt az élet. Abban az időben 
beadás volt. A tojást, ha két tyúkja volt vala-
kinek, arra is kivetették, be kellett szolgálni. 
Mikor disznót vágtunk, azt mondja szegény 
édesanyám 3 kiló zsírt be kell adni. Majd én 
beviszem, ne törődjön maga vele. Bementem. 
A Szőke fiúkat jól ismertem még legényko-

romból. Szevasztok, szevasztok! Ti meg itt-
hon mulattok, míg én kint szenvedtem, hogy 
nektek jó dolgotok legyen. Mi baj, mi baj? 
Hoztam ezt a kis zsírt, de nem adom oda nek-
tek, Akkor én mit egyek? Nincs mit ennünk. 
Húzzátok ki az apám nevét! Jól van, jól van, 
el van törölve. Ki is húzták.  Akkor már kol-
hoz volt. Az elnökkel, Vágó Sanyival együtt 
vonultunk be katonának, egy napon, 1940 de-
cember 2-án, Szent Borbála napján. 
Mondom az elnöknek, adjon valami könnyű 
munkát, de nagyon könnyűt. Jól van komám, 
van itt egy pár darab disznó, vigyázol rá? De 
ki kell vele járni! Hát hogyne. Ostort fontam, 
azzal jártam ki, este meg adtam enni nekik. 
Pénzt nem adtak a tsz-ben, kaptam terményt, 
búzát, gabonát. A malomban megőrölték, sü-
töttünk kenyeret, volt mit enni. Nem éhez-
tem. Meg cigarettát is adtak. Én ugyan nem 
vettem a számba egyet se soha, mind a mai 
napig. Hát idáig jutottam. Amikor haza kerül-
tem, én is utána néztem, hogy valami macs-
kát szerezzek. Egyszer Szakolyban, kit látok 
a főtéren, ott áll egy fiatalasszony, az én régi 
emlékem. Odamentem, megismert. Adnál egy 
csókot? Nem lehet, már férjnél vagyok. Eny-
nyi volt. Azért csak került asszony a házhoz. 
Hogy ismerkedtem meg Vágó Ilonával? Ö is 
a tsz-ben dolgozott. Volt egy rossz biciklim, 
felvettem, vagy kétszer-háromszor a bicikli-
re, addig sugdostam a fülibe, míg 1954 no-
vemberében esküvő lett a vége.  Elkezdtem 
építkezni. Csináltam vályogból egy házikót, 
majd mikor aztán kicsit erősödtem, már volt 
egy pár forintom, tetőt is sikerült rá tenni. Ké-
sőbb felvettem 100 ezer forint hitelt, 30 évvel 
ezelőtt akkor még jó pénz volt, és megépítet-
tem ezt, amiben most vagyunk. Vagy tíz éve 
még bicikliztem. Legénykedtem, síkos volt az 
út, elestem. Fel akartam ugrani, hát igen csak 
félre nézett a lábam. Eltört. Ekkor kórházban 
voltam sokáig. Most már csak botorkálok. 
Hát azt hiszem ennyi elég is, itt be is fejezem 
a mondandómat.  

Lejegyezte: Orosz János

Egységes kérelemmel  
kapcsolatos tudnivalók!

Az egységes kérelmeket elektro-
nikus úton, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal honlapján 
lévő „e- Egységes kérelem” me-
nüponton keresztül, ügyfélkapus 
bejelentkezés után lehet kitölteni 
és beadni. Az egységes kérelem 
benyújtásáról és a további 20 jog-
cím részleteiről a 65/2011 (IV.7.) 
számú MVH Közleményekből 
olvashatnak.

A területekre a jogszerű földhaszná-
ló igényelhet támogatást és meg kell 
felelnie a támogatásra vonatkozó jo-
gosultsági feltételeknek is – így java-
soljuk, hogy mindenki ellenőrizze le, 
hogy rendben vannak-e a földhasz-
nálati bejelentő lapjai, mert ennek 
hiánya szankcióhoz, illetve kérelem 
elutasításához vezethet. Az egységes 
kérelemben a valóságnak megfelelő 
adatokat tüntesse fel! 

A gazdaság minden hasznosított me-
zőgazdasági parcelláját be kell jelen-
teni az egységes kérelemben, akkor 
is, ha támogatást nem igényelnek rá.  
Amennyiben a táblán öntözést vé-
geznek, azt jelezni kell a megfe-
lelő adatmezőben és gazdálkodási 
napló vezetése szükséges hozzá. 
A másodvetést az Adatváltozást be-
jelentő felületen kell majd jelezni és 
ügyfélkapun keresztül kell bekülde-
ni.
Az egységes kérelem benyújtási ha-
tárideje 2011. május 15. Mivel 2011-
ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért 
késési szankció nélkül még május 

16-án is benyújtható a kérelem.  
2011. május 17. - június 9. között még 
benyújtható a kérelem munkanapon-
ként 1% késési szankció alkalmazása 
mellett, azaz a késedelmi szankció 
május 17-én 1 %, május 18-án 2 %...  
A 2011. június 9-ét követően benyúj-
tott egységes kérelem elutasításra 
kerül.
Felhívjuk azon gazdálkodók figyel-
mét, akik a kárenyhítési alaphoz 
szeretnének újonnan csatlakozni, a 
32/2009. (III.31)FVM rendelet 1. 
számú melléklete szerinti forma-
nyomtatványt be kell küldenie az 
MVH Szabolcs- Szatmár- Bereg me-
gyei kirendeltségének, 2011. 05. 16-
ig tértivevényesen.

Kérelmet késési szankció nélkül 
módosítani 2011. május 31-ig lehet. 
2011. június 1-9. közötti módosítás 
a módosított parcellára vonatkozóan 
munkanaponként 1%-os csökkentés-
sel jár. 2011. június 9. után benyújtott 
módosítások a kifizetés szempontjá-
ból nem kerülnek figyelembe vétel-
re.
A fenti határidők értelmében 2011. 
június 9. után új támogatási igény 
jelölésére, már bejelentett tábla terü-
letének növelésére nincs lehetőség. A 
korábban be nem jelentett területeket 
június 9. után új táblaként kell fel-
tüntetni, melyek vonatkozásában tá-
mogatást nem lehet igényelni. 2011. 
június 9. után az egyéb adatváltozá-
sokat be lehet nyújtani.

Figyelem, a változásvezetési kérelem 

kivizsgálása, elbírálása, meghosszab-
bíthatja a támogatási kérelem ügyin-
tézését, így késleltetheti a támogatás 
kifizetését. Kérjük, fordítson nagy 
figyelmet arra, hogy csak abban az 
esetben indítson változásvezetési 
kérelmet, amennyiben a támogatási 
eljárás során a blokk-kialakítás miatt 
érdeksérelem érné!

Amennyiben a kérelmet meghatal-
mazás alapján falugazdásza, agrár-
kamarai tanácsadója vagy külső ta-
nácsadója a saját ügyfélkapuján adja 
be az Ön nevében, az elmentett és 
beküldött kérelmet a KR dokumen-
tumból ki kell nyomtatni két pél-
dányban és mindkettőjüknek aláírni. 
Az egyik példányt Önnek kell meg-
őriznie, a másik példány falugaz-
dászánál/tanácsadójánál marad. 
Amennyiben az ügyfél nem tart 
igényt a teljes KR dokumentum 
nyomtatására, egy nyilatkozat kitöl-
tésére is lehetősége van, amelyben az 
ügyfél elismeri, hogy a feltöltött KR 
dokumentum adattartalmát ismeri és 
egyetért vele.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, 
hogy a módosítás, pontosítás, adat 
változás fogalmi rendszerét alaposan 
tanulmányozzák át, hogy a jó szán-
dék ellenére, véletlenül se fussanak 
bele egy oda nem illő szankcióba

Az egységes kérelem kitöltéséhez 
sok sikert és jó munkát kíván: Bellus 
József és Horváth Mariann agrárka-
marai tanácsadók!!

Csomós Szabolcs

A kereszt
Kitárt karral, háttal egymásnak, 
köztünk a kereszt.

Szemben is állnak ellent az árnak,
köztük is kereszt.
Micsoda fája ez a világnak,
hogy el nem ereszt?
Világ világa leszel az ágnak
ha nagyon szeretsz.
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A munkálatok célja – Nagykálló 
Nyíregyházához közelebb eső ré-
szén – egy körforgalom kialakítá-
sa, majd annak folytatásaként az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
Budai Nagy Antal és Széchenyi út 
felújítása, valamint a Széchenyi u. 
mentén kétoldali járda kialakítása, 
illetve a Nyíregyháza – Nagykálló 
– Nyírbátor között megtervezett 
kerékpárút következő szakasza-
ként kerékpárút kiépítése a Budai 
Nagy Antal utcán, a fő közleke-
dési út tehermentesítése, közleke-
désbiztonsági fejlesztések megva-
lósítása érdekében.
A felújítandó önkormányzati uta-
kon csökken egyes városon be-
lüli területek elérési ideje, illetve 
olyan fontos közösségi létesít-
mények, mint a temető, illetve az 
érintett szakaszok mellett találha-
tó vállalkozások, illetve közszol-
gáltatók (pl.: Nagykállói Közép-
iskola) mind gyalogosan, mind 
kerékpárral biztonságosabban és 
könnyebben megközelíthetővé 
vállnak.

A program „a fenntartható élet-
módot és környezettudatos ma-
gatartást népszerűsítő mintapro-
jekt megvalósítása a nagykállói 
Korányi Frigyes Gimnázium és 
Kollégium környezettudatos és 
energiatakarékos átalakításával” 
című projekt részeként való-
sult meg, melyre összességében 
199 107 468 Ft Európai uni-
ós támogatást nyert Nagykálló 
Város Önkormányzata.  
A projekt célja a Korányi Fri-
gyes Gimnázium és Kollégium 
épületének komplex környe-
zettudatos átalakítása és a be-
ruházás eredményeinek széles 
körben történő kommunikációja 
volt. A fejlesztés olyan energia 
és víztakarékossági megoldáso-
kat illetve hulladék kibocsátást 
csökkentő és szelektív hulla-
dékgyűjtést, megvalósító meg-
oldásokat nyújt, melyek orszá-
gos szinten is mintaértékűek és 
nagyban szolgálják a környezet-
tudatos nevelés megvalósítását. 
A március 25.-i program hely-
színe a Korányi Frigyes Gim-
názium aulája és udvara volt, 
a gimnázium előtti teret pedig 
Bio-vásárosok vették birtokuk-
ba. A Bio-helyi termékek vá-

sárán a készítőktől bio-mézet, 
bio-lekvárt, bio-gyümölcslét, 
és bio-kozmetikumokat lehe-
tett vásárolni. A többi sátorban 
a kézbábkészítő, gertyaöntő, 
horgolóművész, íjászkel-
lék-készítő és dobfeszítő, 
gyöngyfűző, nemezelő és go-
belinkészítő állította ki művé-
szeti alkotásait, melyek szin-
tén megvásárolhatóak voltak. 
A rendezvényt Dr. Török Lász-
ló, városunk jegyzője nyitot-
ta meg, majd Nyíri Sándor az 
Est Investment Solutions Kft. 
vezető tanácsadója mutatta be 
a programot. A beruházás az 
iskola életére gyakorolt hatá-
sairól Arnóczki Csaba iskola-
igazgató helyettes számolt be. 
Az épület aulájában az érdek-
lődők folyamatosan megtekint-
hették a KukART - Hulladékból 
értéket, „barkács” asztal, melyen 
diákok hulladékból készített mű-
vészeti alkotási voltak láthatóak. 
A fiatalok kupakokból, fém és 
papír hulladékból készítettek kü-
lönleges tárgyakat. A KukART 
verseny győztese a Penészleki 
Általános Iskola, a gyerekek 
nagyon kreatívan tojástartóból 
készített krokodilja bűvölte el 

a zsűrit. Az alkotások között 
kiemelkedett a szintén díjazott 
papírból készített versenyautó, 
és a kupakokból készített ruha. 
A kellemes időnek köszönhetően 
a szabadban kerültek megrende-
zésre kézműves foglalkozások, 
íjászat, labdajáték bemutató, 
interaktív hulladék megelőzési 
játszósátor, bio- helyi termékek 
vására, klímavédelmi kiállítás, 
ökolábnyom-számítás, kerék-
páros ügyességi versenyek, ci-
vil szervezetek bemutatkozása, 
interaktív hulladék megelőzési 
játszósátor, Zöld-pont gyűjtő-
verseny és délután koncertek. 

Az iskola udvarán Mediball 
bemutató, ősi harci bemuta-
tó, íjászbemutató, várta az 
érdeklődő városlakókat, diá-
kokat. A hüllő simogató sátor-
ban kígyókat, gekkót láthattak 
és simogathattak a gyerekek. 
 Több sátorban mutatkoztak be a 
Civil szervezetek, akik környe-
zetvédelmi tanácsokat nyújtottak 
az odaérkezőknek. A Zöld-pont 
gyűjtőverseny díjazottai meg-
kapták nyereményeiket, a Hegy-
alja Fesztivál bérleteket. 

KÖRFORGALOM A 
TEMETŐNÉL 

MEGZÖLDÜLTÜNK…

Divatos ékszerek készültek hulladékból
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Írd be a megfelelő magánhangzókat!
A kis nyírfa
A parkb_n egy k_s ny_rfa állt. Fi_tal, z_ld levelei 
voltak. 
De a ny_rfa nem sz_vlelte a zöld lev_leket. Val_
mi kül_nleg_set akart. Egy n_p így sus_gott a 
szélben:
– S_mmit sem szer_tnék jobb_n, mint aranyl_
vel_ket!
Amint a kív_nság elh_ngzott, a ny_rfa z_ld level_i 
v_ltozni k_zdtek.
Amikor a N_p első sug_rai kis_tött_k, a kis nyír-
fa úgy r_gyog_tt, mint a szín_rany. Egy j_rókelő 
ám_lva ér_nt_tte meg az ar_ny lev_leket. Azután 
n_hány_t let_pett és beletett a zsebébe.
– Ez szemt_lenség-m_ndta bossz_san a kis nyírfa, 
de s_mmit sem t_hetett.
Kés_bb egyre több és t_bb embe_érkez_tt mind_
nfelől. Mind_nki ak_rt legal_bb egyet az ar_
nylevel_kből.
– Miért is ak_rtam ar_nylevel_ket?-kes_rgett a kis 
nyírfa és n_gyon bold_gtal_nul ér_zte magát.
Ám a sz_l meghall_tta a kis ny_rfa b_natát és gy_
ng_den ide-oda ráz_gatta.
És egy n_pon, amint az első n_ps_gár el_bújt, a 
z_ld lev_lek újra megj_lentek a cs_pasz ág_kon.

Válaszolj röviden a kérdésekre!
Hol játszódik a történet?
Mit nem szívlelt a nyírfa?

Mi volt a kívánsága?
Miért lett bánatos?
Ki segített a nyírfácskán?

Írd mellé a megfelelő ünnepeket, ünnepekkel 
kapcsolatos fogalmakat!
RÁNYOCSAK
SÖDNÜPK
ÉJVÚ
VÉTSÚH
GYANÉPTNEK
DENTAV
NÁKPANYAJA
KEPANREGY

Ha van kedved velünk játszani, old meg a felada-
tokat és küld be a helyes megoldást!

Cím: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
A borítékra írd rá: Nagykállói Hírmondó 

„Gyerekkuckó”

Múlt havi nyerteseink:
Kovács Benjámin

Pósán Andrea
Terdik János

Bartha Kíra Bernadett
Szabó Edina

Gratulálunk!
A nyertesek az ajándékaikat a levelezési címen 
vehetik át!

Gyerekkuckó
Felnőtteknek: 
Szakirodalom:
Nemek szociológiája / Neményi Á. 
A szépirodalom műfajai / Hegedüs G. 
Így tedd rá! : táncos mozgásfejlesztés az 
óvodában / Budainé Balatoni K. 
A tanári hatékonyság fejlesztése : a T.E.T. – 
módszer / Gordon, T. 
Hatékony kommunikáció / Roebuck, C. 
Titkos tanítások : az igazi titkok lelkünk mé-
lyén vannak / Müller P.
Az erdélyi magyar népművészet eredete és 
értelmezése / Wass A. 
33 étel a paleolit táplálkozás jegyében lé-
pésről lépésre
Zöld könyv : környezetvédelmi tanulmá-
nyok, 1998-2011 / Sipos L.
Mielőtt passzívház építésébe kezd! : a rezsi-
csökkentés művészete / Benécs J.
Szépirodalom:
Mellettem elférsz : regény / Grecsó K.
A ragyogás / King, S.
Ember az országút szélén : regény / Wass 
A. 
Felkelő nap / Anderson, C. 
Árvák hercege / Irving, J.
Vihar az édenkertben / Brown, S. 
Forró túlórák / Kellaway, L.
A szépség iskolája / Wiggs, S. 
Eötvös József összes költeménye
Wass Albert minden verse 

Gyerekeknek: 
Szakirodalom:
Rejtvényes barangoló :Európa : városok, tá-
jak, folyók
Novum képes kisenciklopédia
Nagy képes lexikon : [felkutatni, rácsodál-
kozni, megérteni]
Nagymacskák ; A fenséges vadászok / 
Morris, P.
Tarkabarka Magyarország : honismereti ol-
vasókönyv
Tarkabarka egyszer volt : történelmi olvasó-
könyv
Szépirodalom:
Márti az állatkertben ; Márti erdőn, mezőn ; 
Márti lovagol / Delahaye, G.
Nini, egy bébiboszi! ; Segítség! Bosziseprű a 
tanteremben!  / Brezina, T. 
Momó és a manótitok / Hechlovszky K. 
Emily és a mélység szörnyetege / Kessler, L.
Ölelő mancsok : [egy érző szívű szőrmók 
mackó őszinte vallomása] / Bükkerdő G.
Röppentő : útravaló versek óvodásoknak / 
Gábor E.
Nagyon sajnálom! ; Ne légy haragtartó! 
(Bölcs mesék a Százholdas Pagonyból 5. , 
6.)
Rosszcsont Peti otthoni rémtettei / Simon, F.
Az élet egy rodeó! : (Mulatságos történetek, 
színes kalandok) / Stilton, G

KÖNYVJELZŐ
A Ratkó József Városi Könyvtár áprilisi könyvajánlója

NAGyKálló spoRtHÍRei

Irodalmi 
látószög

Mogyorósi László

Partita
Fülembe zúg egy parti fa
s a hullám, mint egy partita,
századok szúi sem nyüvik
el Bach e-moll hegedűit,
a vízen szétfutó körök
mögött a hullámzás örök,
lélegzetem, szívem verése:
egy-egy új kavics hull a létbe,
s lépteink elhaló neszét
a szél, mint füstöt hordja szét.

Mindig az „Első lépés” a legnehezebb
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 2009 
márciusában sikeres pályázatot nyúj-
tott be az ÚJ MAGYARORSZG FEJ-
LESZTÉSI TERV Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében, 
„Első lépés” – alacsony foglalkoz-
tatási eséllyel rendelkezők képessé 
tevő, és önálló életvitelt elősegítő 
programjai c. pályázati felhívására 
Európai Uniós támogatási forrás el-
nyerésére annak érdekében, hogy a 
Nagykállói Kistérségben 30 fő hát-
rányos helyzetű ember társadalmi és 
munkaerő piaci integrációja valósul-
jon meg OKJ-s képzések, egyéni cso-
portos kiegészítő szolgáltatások és a 
szociális munka segítségével.
A képzések megvalósításához több 
mint 34 millió forint támogatást biz-
tosít az Európai Unió. 
A program során 15-15 fő szerezhet 
növényházi dísznövénytermesztő, 

vagy zöldségtermesztő képesítést.  
Az első csoport (növényházi dísz-
növénytermesztők) képzése lassan 
lezárul, jelenleg gyakorlati idejüket 
töltik, a második csoport (zöldségter-
mesztők) jelenleg az elméleti anya-
got sajátítják el. 
A program során elsajátítanak vállal-
kozási, kereskedelmi, munkavállalói, 
és számítástechnikai alapismerete-
ket, majd részt vesznek álláskeresési 
tréningen annak érdekében, hogy a 
sikeres vizsga után könnyebben ta-
lálhassanak munkát képesítésüknek 
megfelelően. 
A programban résztvevők (első sor-
ban munkanélküliek) lehetőséget 
kapnak munkahelyi és társadalmi 
beilleszkedésük elősegítésére, és na-
gyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni 
az elsődleges munkaerő piacon, és 
példaként szolgálhatnak mások előtt 
is. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
- Sürgősségi betegellátás Nagykállóban -

A nagykállói háziorvosi ügyele-
ti rendszer május1-től közös disz-
pécserközpontot üzemeltet majd a 
nyíregyházi mentőszolgálattal. A 
változásokról dr. Simon Marianna, 
az Országos Mentőszolgálat főigaz-
gató-helyettese adott tájékoztatást. 
A betegek számára az egyik legfon-
tosabb változás, hogy akár az orvosi 
ügyeletet, akár a mentőszolgálatot 
hívják, ugyanaz a diszpécserközpont 
fogadja a telefonokat, s ott döntik el 
a beteg vagy a hozzátartozó szigorú 
szakmai szabályoknak megfelelő ki-
kérdezése után, hogy mi a teendő.
A lakosság sürgősségi ellátását, 
amely sürgős esetben vehető igény-
be, a Mentőszolgálat (OMSZ), a napi 
24 órás Sürgősségi Betegellátó Osz-
tály (SBO), a háziorvosi szolgálatból 
munkaidőn túl hétfőtől csütörtökig 
a háziorvosi rendelések befejezése 
után 18 órától másnap reggel 8 órá-
ig, pénteken 16 órától az azt követő 
munkanap 8 óráig, heti pihenőnap-
okon, illetve munkaszüneti napokon 
8 órától az azt követő munkanap 8 
óráig látja el.
Sürgősségi ellátás, csak olyan egész-
ségi állapotban bekövetkezett válto-
zás esetén vehető igénybe, amikor 
ellátás hiányában a beteg közvetlen 

életveszélybe kerülne, illetve súlyos, 
vagy maradandó egészségkárosodást 
szenvedne. 
A háziorvosi ügyelet fő feladata az 
alapszintű sürgősségi ellátás. Ez azt 
jelenti, hogy elsősorban azoknak a 
háziorvosi teendőknek a rendelési 
időn kívüli ellátására szerveződött, 
amelyek a következő rendelési időig 
nem halaszthatók, általában azokat 
képes saját hatáskörében véglegesen 
ellátni, amelyek néhány órán belüli, 
de nem azonnali ellátást igényelnek. 
Cél, hogy minden beteg az állapotá-
nak megfelelő legoptimálisabb he-
lyen és időben részesüljön sürgősségi 
ellátásban. 

A központi ügyeleti ellátás elérhető-
sége 2011. május 1. napjától az aláb-
bi telefonszámra változik: Ügyeleti 
hívószám: 06 - 42 - 312 - 104  Men-
tőszolgálat hívószáma: 104.
Kérjük a lakosság türelmét és meg-
értését, a hatékonyabb ellátás érde-
kében az ügyelet igénybevételének 
megfontolását, szükség esetén alter-
natív megoldás választását!
(A működésről folyamatosan tájékoz-
tatjuk Önöket. A rendszer működésé-
ről részletesebben a www.nagykalo.
hu oldalon olvahatnak)

Gyalogtúra:
A baráti társaság a SZATE támogatásával foly-
tatta a 2011-es túratervének teljesítését.
Április 02-án 2 busznyi túrakedvelő vágott neki 
a 15 km-es távnak.
Az útvonal: Fűzéri vár-Bodórét-Nagymilic-Izra 
tó-Pusztafalu
A szintemelkedés 500 m volt. 
Remek időben, jó társaság teljesítette a nem 
könnyű távot. Az Izra tó partján pihentünk egy 
keveset és folytattuk utunkat. A végállomás 
Pusztafalu volt.
A következő túra a Dunakanyarban lesz. 
Útvonal: Zebegény-Dobozi-rom-
Remetebarlang-Juliánusbarát kilátó-Köves me-
ző-Nagymaros
Túratáv:11,2 km
Szintemelkedés: +640m -640m
Információ: Kondor Bertalan (20/398-5950) 
ezüstjelvényes túravezető
iii. Veterán teremlabdarúgó torna
Április 16-án, a Sportcsarnok volt a helyszíne 
annak a tornának, amit a SZATE hívott életre 
2009-ben. Most már hagyományosnak is mond-
ható meghívásos rendezvényen léptek pályára 
a zömében hatvan éven felüli játékosokból álló 
csapatok. Kivétel a SZATE csapata, mint ren-
dező-házigazda volt, mivel a csapat tagjai a + 

50 nevet viselték, utalva arra, hogy átlépték a 
bűvös 50 éves határt.
Az ELTE Budapest Öregfiúk, a Nyíregyhá-
zi Hetvenkedők, a Nagykállói Öregfiúk és a  
SZATE +50 alkotta csapatok játszottak 2×15 
perces mérkőzéseket. 
A játékvezető feladatokat, mint eddig mindig: 
Nagy Sándor látta el korelnökként.
A torna győztesei a résztvevők voltak valameny-
nyien. A remek hangulatban zajló torna befeje-
zéseként a csapatok tagjai, Szabó Tibor grafikus 
egykori kiváló nagykállói labdarúgó meglepetés 
ajándékát, az erre az alkalomra készített emlék-
zászlót kapták. 
Az ebédet követően a csapatok tagjai örömüket 
fejezték ki, hogy a korosztályuk nincs elfeledve 
és remek rendezvénynek lehettek résztvevői.
A torna szervezői már most megbeszélték a 
csapatokkal, hogy a  IV. Veterán Torna 2012-be 
húsvét előtt egy héttel, szombaton lesz megren-
dezve.
A jelszó a régi: „Jövőre, veletek ugyan itt! „
sportpolitika:
Április 14-én csütörtökön 17 órától a civil szer-
vezetek számára meghirdetett összejövetelen a 
2011. évi Önkormányzati támogatások odaítélé-
se és a pénzügyi elszámolások volt a téma.
Ezt követően a SZATE jelenlévő képviselői-

nek kezdeményezésére, néhány sportszervezet 
képviselője, a két alpolgármester asszony és 
két bizottsági elnök, valamint a Gazdasági iro-
da vezetője jelenlétében átbeszéltük a városunk 
sportéletével összefüggő gondokat-feladatokat.
A jelenlévők kezdeményezésére a sportegye-
sületek elkészítik a városunk Sportkoncepci-
ójának tervezetét. Az ott lévők megállapodtak 
abban, hogy a város sportélete elsősorban a 
Nagykállóban élőkről kell, hogy szóljon.
A legfontosabb feladat az óvodai-iskolai-
egyesületi szinten zajló sporttevékenységek 
olyan irányba történő terelése, ami biztosítani 
tudja az egészséges életmód feltételeinek javí-
tását, a szabadidősportot választók és a verseny-
sporttal foglakozó egyesületekben sportolók 
kellő számú utánpótlását.
A sportegyesületek támogatása, pedig elsősor-
ban objektív alapokon történjen.
Az ehhez szolgáló szempontrendszer kidolgozá-
sa is alapvető feladatként fogalmazódott meg.
Az eredményes együtt működésnek egy jól 
megalkotott, tartalmas, fenntartható és az Ön-
kormányzat részéről támogatható koncepció 
lehet a végeredménye.
 Ennek elkészítéséhez várunk észrevételeket, 
javaslatokat, ötleteket.
Torma László
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Torma Sándor
Nagy József
Lajkó István
Lakatos Gizella
Szűcs Ferencné
Borsi István
Bodnár Irén
Szabó István

Mák János
Papp Jánosné 
Arató János
Lipcsei Andrásné
Farkas Jánosné
Sivák András
Csányi László
Lipták Istvánné

ELHUNYTAK – 2011. március-április

Befúvásos, télen is kivite-
lezhető, cellulóz alapú hőszi-
getelés, födémek utólagos 
szigetelése 1200Ft+áfa/m2-től. 
Elérhetőség:30/289-9891, www.
ladanyi.hu
Nagykálló, Nagykertiszőlőben 
építésre alkalmas 3698m2-es 
telek eladó! Érdeklődni: 30/648-
5208
Kézíráselemzést, párkapcsolati 
elemzést, grafológiát, személyi-
ségkép készítést, számmisztika 
elemzést, babanév számmiszti-
kát vállalok! Telefonszám:20/233-
0201
Felújított Nyíregyháza-
Örökösföldi lakás eladó!2 szoba, 
55 m2, 7. emelet. Irányár: 11,9 
millió Ft.
Egyedi tervezésű konyhabútor, 
műanyag nyílászárók, légkondi, 
hangulatos belső tér. A festő 
Bujtosi tó közelében, remek 
kikapcsolódási lehetőségekkel! 
Telefonszám: 20/233-0201
Nagykálló Szakolyi úton, 2 
szobás, kettős fűtésrendszerű, 
felújítandó ház eladó! Irányár: 
5,2 m Ft. Telefonszám: 30/259-
2700

A p r ó H i r d E T é s
Nagykálló Simonyi u. 1 sz alatt 
3 szobás, összkomfortos, új nyí-
lászárókkal ellátott, két tüzelésű, 
ipari árammal és melléképülettel 
ellátott családi ház eladó! Tele-
fonszám: 42/262-819
Ebédlő sarokülő plüss huzattal 
eladó! Ár: 16.000 Ft telefon-
szám:30/ 259-2700
„Karancs” 4 lángú gáztűzhely 
vezetékes gázhoz helyhiány 
miatt eladó! Irányár: 10.000 Ft, 
Telefonszám: 30/355-2036
Eladó! Hűtőszekrény, tárcsás 
mosógép, Tv-k, étkezősarok, 
konyhaszekrény, rekamié, heve-
rő, szekrénysorok.
Trabant generátor, önindító, 
öntvény kipufogótorok 2 ütemű, 
körfűrész gyaluval 220V, 2 
medencés+csepegtetős rozsda-
mentes mosogatótálca szifonnal, 
centrifuga, 220 V-os kukorica-
morzsoló, 120 l-es műanyag 
hordó eladó! Telefonszám: 
30/369-0555
Jó állapotban villanytűzhely el-
adó! Telefonszám: 70/671-4142
Nagykálló központjában ala-
csony rezsijű, gázkonvektoros, 
2. emeleti, jó elosztású 27 m2-

grATULáLUNK
a házasságot kötött pároknak:
Oláh Ágnes-Varga Endre

Nagykálló, Bercsényi u. 6.

es igényesen felújított garzon, 
egyedi beépített bútorokkal 
együtt, azonnal költözhetően, 
alkalmi áron eladó! Ár: 5,6 millió 
Ft Telefonszám: 30/ 534-7161
Függönyök varrása, ruhaja-
vítás, húzózár cserét vállalok! 
Telefonszám: 42/ 263-087
Étkezősarok, asztal, székek, 
tálalószekrény, keverőtár-
csás mosógép, centrifuga, 
autómata mosógép eladó! 
Telefonszám:20/233-9111
Nagykállóban 3 szobás, össz-
komfortos családi ház eladó! 
Telefonszám: 20/490-7630
Nagykállóban, főútvonal mel-
lett 12414m2-es, bekerített gyü-
mölcsös, 120m2-es tározóval, 
ipari árammal és egyéb építmé-
nyekkel tehermentesen eladó! 
Telefonszám: 30/ 836-2775
Nagykállótól 7 km-re, 2,5 szo-
bás, fürdőszoba, konyha, mellék-
épülettel, kerttel eladó! Irányár: 
3,2 millió Ft Telefonszám:20/943-
1487
Ebédlőgarnitúra, csővázas, 6 
személyes, jó állapotú, valamint 
előszobafal cipőtartóval eladó! 
Telefonszám: 20/468-0753

Biztonsági őr munkát 
Nagykállóban és környékén vál-
lalok! Telefonszám: 30/534-3345
Egyedül élő nyugdíjas asszony 
albérletet keres Nagykálló belte-
rületén, cserépkályha fűtéses, 1 
szoba-konyhás, egyedüli portán. 
Telefonszám: 70/532-2706
Nagykálló központjában 4 
lakásos társasházban, két szo-
bás, földszinti, teljesen felújított 
pihenőkerttel, 28m2-es garázs-
zsal eladó! Irányár: 8,5 millió Ft 
Telefonszám: 70/408-6223
Nagykálló központjában 67m2 
2szoba, nagy nappalis fiatalos 
lakás mosókonyhával, tárolóval, 
garázzsal eladó! Irányár:9,2M 
Ft.  Tel:06-30-9363- 273
Heverők, franciaágyak, 
fotelek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását,egyedi puffok gyár-
tását, rövid határidővel vállalok. 
Tel.:06-20/39-63-561. 
Ruha javítást vállalok(cipzá
rcsere,aljazás,alakítás...stb.)
Rövid határidővel! Érd.:06-20-
536-1981.

„Nagykálló legifjabb lakói:”

Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az e hónapban 
született nagykállói kisbabákhoz:

Hanusi Kende Áron

Újságunk minden hónapban szeretné leközölni városunk 
legifjabb lakóinak névsorát.
Amennyiben az Ön családjában, vagy rokonságában 
érkezik kisbaba, kérem küldje el nekünk a nevét, illetve 
fényképét!

Elérhetőség: 4320 Nagykálló, Kossuth út 8.
Telefonszám:42/ 263-141

e-mail: kulcsaranm0217@gmail.com

TISzA KÁLMÁNT 
80. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti: 

felesége, lánya és családja. Jó egészséget, boldogságot, 
kívánnak számára, és azt, hogy még sokáig 

 legyen közöttük!

Kedves Asszonyom, Uram!
Személyi jövedelemadója 1%-ának 

felajánlásával Ön a Kállai Kettős Közalapítvány 
célkitűzéseinek megvalósulását is támogathatja, 

nevezetesen:
– A Kállai Kettős Néptáncegyüttes működését

– A XXV. Kállai Kettős Néptáncfesztivál megrendezését
– Az iskolarendszerű néptáncoktatást…

A közalapítvány adószáma: 18793589-1-15
Köszönjük!

Szlovák cement normál 50 kg     2.700 Ft/q
Szlovák cement normál 25 kg     2.770 Ft/q
Szlovák cement rapid 50 kg         2.770 Ft/q
Szlovák cement rapid 25 kg         2. 800 Ft/q
Válaszfal tégla (10 cm)                  250 Ft/db
30-as falazótégla nútféderes           210 Ft/db
Zsalukő(20 cm)                                260 Ft/db
Zsalukő (25 cm)                                 280 Ft/db
Zsalukő (30 cm)                                 300 Ft/db
Kisméretű tégla                                    40 Ft/db

Viszokai  gumiszer viz  Kft .
Tüzelő és építőanyag

forgalmazó részlegének
nyitási  akciója:

Nagy tétel vásárlása esetén további engedmények!
Mielőtt építőanyagot vásárolna, döntene, kérjen árajánlatot 

tőlünk!
Akció: április 1-től a készlet erejéig. Az árak az Áfa-t tartalmazzák!

Kérjük támogassa adója 1%-ával
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei szervezetének munkáját!
A kedvezményezett neve:

Magyar Vöröskereszt Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete
Adószámunk: 19202451-2-15


