
ÚJRA A NÉPMŰVÉSZETÉ VOLT A FŐSZEREP - 4. OLDAL

Szociálisan rászorulók képzése és ellátása valósul meg a most átadott  nagykállói Inkubá-
torházban. Az itt  lévő tankonyhán pincéreket, konyhai személyzetet képeznek majd. Az átadott  
beruházás Nagykálló Szociális Városrehabilitációs programjában valósult meg Európai Uniós 
támogatásból. 

(folytatás a 6. oldalon)

| KÖZÉLET |

Ügyfélbarát körülmények 
között  várja az álláskeresőket 
a Nagykállói Munkaügyi 
Központ. A régi épület teljes 
rekonstrukcióját... 

                          
   (2. oldal)

| VISSZATEKINTÉS |

Az Európai polgárokért pro-
jekt keretében testvérvárosi 
települések képviselői ven-
dégeskedtek városunkban.
Tanácskoztak,  vetélkedtek...

(4. oldal)

| MŰVELŐDÉS |

Augusztus 20-a az egyetlen 
igazán pozitív üzenetű nemze-
ti ünnepünk. Nem kapcsoló-
dik hozzá elbukott  forrada-
lom, levert szabadságharc. 

(3. oldal)

| ELŐRETEKINTŐ |

Néhány hónappal ezelőtt azt 
ígértük, új műsorokat, még több 
nagykállói eseményt láthatnak 
nézőink. Ezek részben meg is 
valósultak.

(5. oldal)

Rászorulók segítik a rászorulókat

XXI. évfolyam 7. szám
2011. szeptember 15.

MEGKÉRDEZTÜK:
Mi a véleménye az 
Inkubátorházról?

Haklik Mariann:
Többfunkciós az épület, mert 
egyrészt a konyha szakmai 
képzések gyakorlati képzőhelye
lesz, másrészt a szociálisan 
rászorulóknak tud majd az ön-
kormányzat étkezési lehetőséget 
biztosítani.

Erdélyi Zoltánné:
Nekem nagyon tetszik az 
inkubátorház. Nem vagyok 
nagykállói csak májustól októ-
berig élek itt , de mindig fi gye-
lemmel kísérem a nagykál-
lói eseményeket. Rengeteget 
változott  a város az elmúlt 
időszakban az előnyére.

Ünnepélyes szalagátvágás

Zólyomi Józsefné:
A Fürst Sándor utcán lakom, 
így láttam, hogy épül itt egy 
szolgáltató ház. Tudomásom 
szerint  Európai Uniós pályázati 
pénzből épült és szociálisan 
rászorultak étkezhetnek benne, 
de azt is halottam, hogy kony-
hai dolgozókat is képeznek 
majd.



Tisztelt Olvasó!

A város vezetése fontosnak 
tartja, hogy a városlakókkal mi-
nél több csatornán kapcsolatot 
tartson, ezért a helyi médiumok 
megerősítése mellett  döntött . Ön 
most a megújult Nagykállói Hír-
mondót olvassa, mely ezentúl 
új arculatt al és szerkesztőkkel 
igyekszik minden Olvasójának 
szórakozást és információkban 
gazdag olvasnivalót biztosítani. 
Lapunkat a már megszokott  
havi megjelenés helyett  kéthe-
tente vehetik majd kezükbe. Az 
újdonságok egy része még itt  
nem látható, mert a nyári törté-
nések miatt  óriási híranyaggal 
dolgoztunk. Szorosabbra fűztük 
kapcsolatunkat a Nagykállói 
Televízióval és a város hon-
lapjával, így egymás munkáját 
segítve még hatékonyabb és 
precízebb munkát végezhetünk 
annak érdekében, hogy minden 
tekintetben minőségi tájékozta-
tást kapjanak.
A Hírmondó a város lapja, de 
ehhez Önökre is számítunk. 
Írjanak nekünk, keressenek, 
mondjanak véleményt a város 
életét meghatározó döntéseiről, 
hiszen a lap Nagykállóról, 
Önökről és elsősorban Önöknek 
szól!

Pénzes László
felelős szerkesztő
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Megújult a Munkaügyi Központ
      Ügyfélbarát körül-

mények között  várja az 
álláskeresőket a Nagykállói 
Munkaügyi Központ. A régi 
épület teljes rekonstruk-
cióját Európai Uniós forrás-
ból valósított ák meg. 

Az álláskeresők már birtokba 
vehett ék a felújított  Munkaü-
gyi Központot. Az épületben 
új, légkondicionált váróteret 
alakított ak ki, elhelyezésre 
került több ún. kioszk, me-
lyek a munkakeresőket segí-
tik az információszerzésben 
és a gyors ügyintézésben. 
A szerkezeti rekonstrukció 
során megújult a külső hom-

lokzat, új tetőszerkezetet ka-
pott  az épület és elkészült az 
épület teljes akadálymentesí-
tése is. A régi és korszerűtlen 
épület már nem tudta kiszol-
gálni a munkakeresők igé-
nyeit, ezért volt szükség a 
teljes felújítására. – mondta el 
Dr. Rezsőfi  István, a  Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgatója.
Az ünnepélyes megnyitó 
keretében Czomba Sándor 
foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkár adta át az 
épületet, és mint elmondta: 
a modern épület mellett  
nagyon fontos az ügyfelek 
kiszolgálásmódja is, hiszen 

elvárás, hogy XXI. 
századi körülmények legye-
nek infrastrukturálisan is.
A napi több száz álláskereső 
kényelmét szolgálja az is, 
hogy a kisgyermekeikkel 
érkezőket játszósarok is vár-
ja, így a szülők zavartalanul 
intézhetik ügyeiket. A most 
átadott  épület rekonstruk-
cióját az is indokolta, hogy 
az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központban, 
havonta több mint kétez-
ren keresnek munkát vagy 
különböző képzéseket. Az 
államtitkár ezután látogatást 
tett  Szociolaborban.

Esélyt kaptunk, éltünk 
vele

Lapunkban már olvashat-
tak az Adj esélyt elnevezésű 
projektről, aminek záró 
konferenciáját tartott ák 
meg Nagykállóban.

A projekt az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében a 
TÁMOP Esélyegyenlőségi 
programok végrehajtásának 
támogatására szolgáló al-
programban nyerte el a 
megvalósításhoz szükséges 
több mint kilenc millió fo-
rintos összeget. Ebből a Dél-
Nyírségben élő hátrányos 
helyzetű gyermekek és fi ata-
lok esélynövelése érdekében 
komplex oktatási-képzési fej-
lesztési programokat valósí-
tott ak meg. 
Ehhez szükség volt fejlesz-
tésekre, öt tanteremben ta-
nulóbarát iskolai környezetet 
alakított ak ki, különböző 
oktatástechnikai eszközök, 
készségfejlesztő játékok be-
szerzésére kaptak az oktatá-
si intézmények lehetőséget. 
Az eszközök mellett  nagyon 
fontos feladat volt a pedagó-
gusok felkészítése is, több 
mint kétszázan ismerkedtek 
meg a halmozott an hátrá-
nyos helyzetű tanulók in-
tegrált nevelését támogat 
módszerekkel. 

Járda, kerékpárút és ellipszis 
készült el Nagykállóban, az 
Észak-alföldi Operatív Prog-
ram keretében.

Több mint egy kilométer járda, 
kerékpárút és ellipszis épült az 
Észak-alföldi Operatív prog-
ram keretében Nagykállóban. 
187 millió forint európai uniós 
forrást fordíthatott  a város a 
közutak helyreállítására és az 
infrastruktúra fejlesztésére. 
A beruházás eredményeként 
megvalósult egy úgynevezett  
nagy körforgalom valamint 
felújított ák és kiszélesített ék a 
Temető és Budai Nagy Antal 
utakat. Emellett  járdák segí-
tik a gyalogosok közlekedé-

sét. Megépült a Nyíregyháza-
Nyírbátor között  tervezett  
kerékpárút következő sza-
kasza. A beruházás nemcsak 
az útburkolat fejlesztésére 
terjedt ki, megújult a padka, a 
közúti jelzések és a vízelvezető 
rendszerek is. Az erről tar-
tott  sajtótájékoztatón elhang-
zott : az említett  szakaszon az 
elmúlt években több baleset 
is történt, többek között  ezért 
is döntött  úgy a város önkor-
mányzata, hogy lépéseket tesz 
a zökkenőmentes és biztonsá-
gosabb közlekedési feltételek 
kialakításáért. “Több baleset is 
történt ebben a csomópontban, 
bízunk benne, hogy most ezek-
nek a száma nullára fog csök-

kenni. Az ellipszis építésével 
az is szempont volt, hogy szép, 
esztétikus csomópont alakuljon 
ki, mely a többi szép dologhoz 
illeszkedve látványos is lehet” 
- mondta el Juhász Zoltán, Na-
gykálló polgármestere. 

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

Ismerkedés a  kioszkkal

2.
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A Ratkó József Városi Könyv-
tár rendezésében ünnepelték 
a költő születésének 75. évfor-
dulóját       Nagykállóban. A Városi 
Művelődési Központban tartott 
megemlékezésen átadták a 2011-es 
Ratkó József-díjat, melyet a Hang-
súly Művelődési és Művészeti 
Alapítvány idén a nagykállói 
származású Babosi Lászlónak ítélt 
oda.
A 2011-es díjazott  pályafutását An-
tall István, a Hangsúly Alapítvány 
kuratóriumának titkára ismer-
tette, az alapítvány tagjai minden 
esetben olyan alkotókat kíván-
tak elismerni, akiknek életműve, 
esztétikai, erkölcsi értékrendje 
megkérdőjelezhetetlen, s a tájhoz, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyéhez sajátos kötődésük van. Az 

idei díjat Gulyás József, a megyei 
közgyűlés alelnöke adta át Babosi 
Lászlónak. A díjazott 1973-ban 
született Újfehértón. Tanulmányait 
a Debreceni Egyetem történelem 
szakán és a Nyíregyházi Főiskola 
informatikus-könyvtáros szakán 
végezte. Jelenleg a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyv-
tár szaktájékoztató könyvtárosa. 
Emellett a Tariménes című helyi 
társadalomtudományi és kulturá-
lis folyóirat főszerkesztője is.
Babosi László évek óta egyik 
szorgalmas gondozója a Ratkó-
életműnek, életben tartója a Ratkó 
szellemiségnek. Összegyűjtötte és 
sajtó alá rendezte az író teljes iro-
dalmi munkásságát, összeállította 
a maga nemében szinte páratlan 
Ratkó József-bibliográfiát. 

Átadták a Ratkó József-díjat Az Új Kenyér Ünnepe
Minden várakozást felül-

múlt az érdeklődők száma 
Harangodon, ahol városunk 
önkormányzata nemzeti ün-
nepünk, államalapító Szent 
István király tiszteletére au-
gusztus 20-án este kilenc 
órától ünnepi megemlékezést 
szervezett .
Augusztus 20-a az egyetlen 
igazán pozitív üzenetű nemze-
ti ünnepünk. Nem kapcsoló-

dik hozzá elbukott  forrada-

lom, levert szabadságharc. A 
harangodi színpadon Borsiné 
Sveda Anita, az ünnepséget 
szervező Nagykállói Nonpro-
fi t Kft ügyvezető asszonyának 
köszöntő szavai után államala-
pító Szent István történelmi 
szerepét idézte fel Oroszné Dr 
Nagy Matild, Nagykálló város 
alpolgármestere. 
Ez a nap ugyanakkor az új ke-
nyér ünnepe is. Ekkor ér véget 
az aratás. A kenyér a magyar 

ember számára mindig 
is az életet, a megélhetést és 
az ott hont jelentett e. Ennek 
tisztelegve áldott a meg a ha-
rangodi kemencében sült új 
kenyeret Vitai László római 
katolikus apát és Horváth 
György református lelkész. Az 
ünnepi műsor után a Mandala 
Dalszínház előadásában Szöré-
nyi-Bródy: István, a király 
című rockoperájának dallamai 
csendültek fel.

Könyvbemutató a 90 éves NVSE-ről

Verőfényes napsütés és remek 
hangulat köszöntött e a sport-
pályára kilátogató szép számú 
közönséget augusztus 5-én az 
NVSE 90. születésnapján.
A jókedvet az is indokolta, 
hogy a város labdarúgó csapa-
ta két év után ismét a megyei 
első osztályban játszhat. A ki-
lenc évtized történéseinek feli-
dézése után bemutatt ák Mező 
Lászlónak az egyesület múltját 
bemutató könyvét. Az író 
kiemelte, hogy óriási dolognak 
tartja a jelenlegi viszonyok 
között  e mű létrejött ét, hiszen 

nagyon sok egyesületről 
készült hasonló összefoglaló, 
de sajnos nem került nyomdá-
ba. Azt is elárulta, hogy azért is 
kedves neki ez a mű, mert ez 
a 40. alkotása, melynek készí-
tése alatt  itt  igazi jó barátokra 
is talált. A könyv bemutatása 
után az öltöző mellett i részen 
tovább folyt a múltidézés, 
anekdotázás, a pályán pedig 
elkezdődtek a negyedik Kálló 
Kupa küzdelmei. Idén négy 
csapat, a romániai Tasnád, 
az ukrajnai Técső és Nagy-
kálló két csapata küzdött  

a tornagyőzelemért. Végül 
a házigazda Nagykálló ’A’ 
került ki győztesen, így hosszú 
kihagyás után ismét itt hon 
maradt a Nemzetközi Kálló 
Kupa. A kétnapos torna má-
sodik helyét a Tasnád szerezte 
meg, a Nagykálló ’B’ és Técső 
előtt . A könyvbemutatóról 
Jánóczki József írását részle-
tesen a www.nagykallo.hu 
oldalon olvashatják, a könyv 
megvásárolható a Ratkó József 
Könyvtárban és a Korányi úti 
német használtcikk boltban)

Szívegyesületi sportt alálkozó

A Nagyatádi sportta-
lálkozón Nagykálló nyolc 
fő részvételével volt jelen, 
ahol már az érkezéskor sem 
unatkozott a csapat.

Sporttalálkozón vett részt a 
Nagykállói Szívegyesület, 
amin már az érkezés napján 
előadásokat hallgathattak  

az egészséges életmódról, 
az elsősegélynyújtásról, 
valamint az újraélesztés 
módszereiről. Az egyesü-
letiek sportversenyeken is 
részt vettek: egy arany és egy 
ezüstérmet szereztek atlé-
tikában, míg úszásban, asz-
taliteniszben két negyedik és 
egy ötödik helyet is elértek.

Fotó: Borsi László
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XXVII. Téka Tábor
Újra a népművészeté volt a főszerep

Idén huszonhetedik alkalom-
mal nyitotta meg kapuit a 
Téka Népművészeti Tábor, 
ahol ismét színes programok 
és kézműves foglalkozások 
várták az érdeklődőket.
A XXVII. Téka Népművészeti 
Tábor egy héten keresztül gon-
doskodott a népművészetek 
szerelmeseinek szórakozta-
tásáról. Az időjárás nem volt 
kegyes, mert szinte végig 
zuhogott az eső, de ez nem 
zavarta a résztvevőket, akik 
közül többen már hosszú 
évek óta itt töltik a nyarat csa-
ládjukkal. A Téka 2011-ben 
is nemzetközi színvonalat 
képviselt, Franciaországból, 
Németországból, Svájcból, 
Koreából és Angliából is érkez-
tek vendégek táborunkba. 
A nyitányon a Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes két korcso-

portja mutatkozott be, a zenét 
számukra Pál István Szalonna 
és bandája szolgáltatta. Az 
előadás végén táncra fogták a 
táborlakókat is, így vonultak 
fel együtt a dombtetőre, ahol 
ünnepélyes keretek között 
felvonták a tábor zászlaját, így 
hivatalosan is kezdetét vették 
a népművészeti vigasságok.
A táborban már hagyo-
mányosan több mint tízféle 
kézműves foglalkozást, a 
Kárpát-medence valamennyi 
táncanyagát és hagyományát 
sikerült bemutatni és felelev-
eníteni, lelki feltöltődést adni, 
élményeket nyújtani, és ami 
a legfontosabb, ezt a kiváló 
közösséget összekovácsolni, 
egyben tartani. A népdalok, 
népi hangszerek, néptánc 
tanulásán kívül részt vehettek 
fafaragásban, bőrmunkában, 

gyöngyfűzésben, csuhétár-
gyak készítésében, kosár-
fonásban, nemezelésben. A 
kézműves foglalkozások is 
azt a célt szolgálták, hogy a 
népművészet minél széle-
sebb rétegeit ismerjék meg 
az érdeklődő táborlakók. Im-
máron hagyománnyá vált, 
hogy a tábor ideje alatt be-
mutatnak egy már feledésbe 
merülő népszokást, így 2010-
ben egy hagyományos Nyír-
ségi lakodalmat, 2011-ben 
pedig egy hagyományos kézi 
aratást sikerült feleleveníte-
ni.  Az évről- évre ismétlődő 
Téka tábornak a legnagyobb 
erénye, hogy az unokák és 
a nagymamák,  az ifjúság és 
a középkorosztály is együtt 
tanul, dolgozik a mozgal-
mas hét alatt. A sikerről min-
denki meggyőződhetett a tá-

bor befejezéseként rendezett 
„Táborzáró” gálaműsoron és 
a tábortűz meggyújtásakor, 
amely mind a táborlakóknak, 
mind pedig Nagykálló és a 
térség közönségének felejt-
hetetlen élményt jelentett. 
„Nagy örömmel tölt el, hogy 

a Nagykállóba érkező ven-
dégek lelkesek, szeretnek itt 
táborozni és sokan látogatnak 
vissza hozzánk. Egyre több  
nagykállói vesz részt a prog-
ramokon és ők is szeretik a 
Téka Tábort.” - mondta Borsi-
né Sveda Anita táborvezető.

Az Európai polgárokért projekt 
keretében testvérvárosi telepü-
lések képviselői vendégeskedtek 
városunkban. Trefán Jánosné, 
a külkapcsolatokért felelős al-
polgármester asszony szervezé-
sével összeállított programban 
egyaránt helyett kapott ünnepé-
lyes szerződéskötés, konferencia, 
előadás, szakmai játékok, város-
nézés, főzőverseny, könyvbemu-
tató és persze az elmaradhatatlan 
sport mérkőzések. is.
A Técsőről, Tasnádról és Borsi-
ból érkezett fiatalok részvételével 
megtartott ifjúsági konferencia fő 
témakörei a testvérvárosokban 
működő diák és ifjúsági önkor-
mányzatok működése, feladatai 
és nehézségei köré csoportosul-
tak. A vendégek megismerked-
hettek Harangod szépségeivel, 
lehetőségeivel. Az időjárás na-
pozásra, pihenésre csábított min-
denkit, de a napot közös mozgás-
sal, drogprevenciós előadással 

és játékkal kezdték.  Harangod 
azonban gasztronómiai élmé-
nyek nyújtására is alkalmas, 
ezért négy csapat a főzésben is 
összemérte tudását. Valamennyi 
programon részt vettek a Szocio-
labor fiataljai is.

A rendezvényt tábortűz zárta, 
ahol Trefán Jánosné alpol-
gármester asszony értékelte 
a  programok hasznosságát. 
Kiemelte, hogy a résztvevők 
visszajelzései alapján elmond-
ható, hogy sok új tapasztalatot, 
élményt szereztek az Európai 
Unió ifjúságának lehetőségeiről, 
jövőjéről. Eközben barátságok 
köttettek, és sok szép élmény is 
kerül a tarsolyba. Külön kiemelte, 
hogy a testvérvárosi kapcsola-
tok nagy segítséget nyújtanak a 
közös gondolkodásra, tevékeny-
ségre, programokra. A találkozó 
fergeteges hangulatú táncházzal 
ért véget.

NEMZETKÖZI TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ
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Kedves nagykállói Nézőink, a 
város televíziója nemrégiben 
elkezdte új műsorstruktúrájának 
kialakítását. Néhány hónappal 
ezelőtt azt ígértük, új műsorokat, 
még több nagykállói eseményt 
láthatnak nézőink. Ezek részben 
meg is valósultak, de a szeptem-
ber tartogat még meglepetéseket 
Önöknek! Íme, itt az első azon 
nézőink számára, akik nem 
rendelkeznek kábeltelevíziós 
szolgáltatással, most elindítot-
tuk internetes adásszórásun-
kat. Ezentúl a nap 24 órájában 
nyomon követhetik Képújság 
szolgáltatásunkat és szerkesztett 
műsorfolyamunkat is élőben a 
világhálón is, mindössze annyi 
dolguk akad, hogy beírják webol-
dalunk címét – www.nagykal-
loitv.hu–web böngészőjükbe! 
Természetesen megtalálnak 
minket a legnagyobb internetes 
közösségi oldalakon is, ahol 
még több információt kapnak 
a város történéseiről, a televízió 
munkájáról és műsorairól is!

Tartsanak Velünk 
VILÁGHÁLÓN IS!

Kellemes televíziózást kívánok 
mindnyájuknak!

Szűcs István,
főszerkesztő-gyártásvezető

Nézzen minket 
interneten is!

2011. szeptember 18.
(vasárnap)

00:00 Képújság 
16:00 Diák Csemege - 
ifj úsági könnyűzenei 
kívánságműsor (12)
17:00 Krónika7 - a város 
és a térség legfrissebb 
történéseivel
17:20 Kalendárium - 
kultúrtörténeti kalandozó
17:25 Hitélet - református 
istentisztelet közvetítése 
felvételről
18:27 Kommentár nélkül 
- nagykállói események 
vágás nélkül
18:30 Krónika7 - a város 
és a térség legfrissebb 
történéseivel
18:50 Falatozó - gasztro-
magazin (12)
19:20 Műsorzárás
19:25 Képújság

2011. szeptember 21.
(szerda)

00:00 Képújság 
18:00 Diák Csemege - if-
júsági könnyűzenei műsor 
(12)
19:00 Visszanéző - válo-
gatás archív nagykállói 
történésekből
19:30 Kalendárium - 
kultúrtörténeti kalandozó
19:35 Kommentár nélkül 
- nagykállói események 
vágás nélkül
19:40 Kálló Kupa - lab-
darúgó mérkőzés köz-
vetítése felvételről (Técső-
Nagykálló “A”)
21:05 Műsorzárás
21:10 Képújság 

2011. szeptember 22.
(csütörtök)

A szerdai műsoridő 
ismétlése

2011. szeptember 25. 
(vasárnap)

00:00 Képújság 
16:00 Diák Csemege - 
ifj úsági könnyűzenei 
kívánságműsor (12)
17:00 Krónika7 - a város és 
a térség legfrissebb törté-
néseivel
17.20 Hitélet - római 
katolikus mise közvetítése 
felvételről
18:30 Rózsát ültett em - a 
Rózsafa citera együtt es 
koncertje Nagykálló- Ha-
rangodon
19.10 Krónika7 - a város és 
a térség legfrissebb törté-
néseivel
19:30 Műsorzárás
19:35 Képújság 

2011. szeptember 26. 
(hétfő)

A vasárnapi műsoriő 
ismétlése

2011. szeptember 28. 
(szerda)

00.00 Képújság 
18:00 Diák Csemege - if-
júsági könnyűzenei műsor 
(12)
19:00 Visszanéző - válo-
gatás archív nagykállói 
történésekből
19.30 Kalendárium - 
kultúrtörténeti kalandozó
19.35 Néptáncfeszt - Fig-
urás Népzenei Együt-
tes 
20.05 Műsorzárás
20:10 Képújság 

XXV. Kállai Kett ős Néptáncfesztivál

2011. október 14-15-16-án 25. al-
kalommal ismét lesz Kállai Kettős 
Néptáncfesztivál Nagykállóban.
A Kállai Kettős Néptáncfesztivál 
meghívásos rendezvény, ame-
lyen a néptánc mozgalomban Jól 
Minősült és Kiválóan Minősült 
Együttesek, és a rendezők által 
meghívott külföldi csoportok ve-
hetnek részt. Célkitűzéseink vál-
tozatlanok: az együttesek nemes 

vetélkedése révén szakmai ta-
lálkozó szervezése a Kállai Kettős 
szülőföldjén, s igényes program-
mal, kellemes és hasznos időtöltés 
biztosítása a néptáncot, népzenét 
kedvelők számára. 
A fesztivál részletes program-
járól, az ez évi különlegességekről 
a következő lapszámunkban 
olvashatnak.

Autómentes nap

2011. szeptember 29. 
(csütörtök)

A szerdai műsoridő 
ismétlése

2011. szeptember 19. 
(hétfő)

A vasárnapi műsoriő 
ismétlése

A hagyományoknak megfelelően 
idén is megrendezik az Európai 
Mobilitási Hét keretein belül 
az Autómentes Napot. Várjuk 
Önöket 2011. szeptember 22-én 
a Korányi Frigyes Gimnázium 
udvarára! A kerékpáros felvonu-
lás útvonala: Indulás a Korányi 
Frigyes Gimnázium udvaráról - 
Vasvári Pál utca - Jókai Mór utca 
- Korányi Frigyes út (rövid sza-
kaszon) - Ellipszis körforgalom - 
Budai Nagy Antal út - Mártírok 
út - Nagybalkányi út – Főtér - Ko-
rányi Frigyes út - Vasvári Pál
út - érkezés a célhoz a Korányi 
Frigyes Gimnázium udvara
A részletes programot keresse a 
www.nagykallo.hu oldalon.

Nagykálló Város Önkormányzata 
tisztelett el és szeretett el meghívja Önt 

és kedves párját 
az 

IDŐSEK VILÁGNAPJA és a ZENEI VILÁGNAP 
alkalmából rendezendő 

ÜNNEPSÉGRE,
2011. október 1-jén (szombaton) 17.00 órára 

a Református Műemléktemplomba.
A szépkorúakat Juhász Zoltán Nagykálló Város pol-

gármestere köszönti.

Közreműködik a MEGLEPETÉS ÉNEKEGYÜTTES 
16.30 órától, az Idősek Ott hona előtt  kerül elhelyezésre 

egy emlékoszlop, melyet Tordai János Király Zsiga-
díjas fafaragó készített .



Rászorulók segítik a rászorulókat

Nagykálló Város Integrált Szo-
ciális Jellegű Városrehabili-
táció elnevezésű programján 
belül épült meg többek között 
a most átadott Inkubátorház 
is. Az egykor magtárként 
működő épület teljes lebontását 
követően, egy impozáns és a kor 
követelményeinek megfelelő 
új épület készült el az Észak-
alföldi Regionális Operatív Pro-
gram és az Európai Unió által 
társfinanszírozott pályázatnak 
köszönhetően. A beruházás 553 
686 259 Ft támogatásból valósult 
meg, mely magában foglal egy 
tankonyhát és ebédlőt is. Nagy-
kálló város polgármestere ün-
nepi köszöntőjében elmondta: a  
nagykállói Inkubátorház gyakor-
lati képzőhelyként is működik 
majd, ahol pincér, szakács kony-
hai kisegítő és felszolgáló ta-
nulók képzése valósul meg, így 
a szociális segítségnyújtás mellett 
munkahelyek, szám szerint 12 fő 
foglalkoztatása valósul meg.
Az ünnepélyes átadó rendez-
vényen részt vett Dr. Budai 

Gyula, a térség országgyűlési 
képviselője is, aki beszédében 
hangsúlyozta: nagyon fontos 
szerepet tölthet be a most átadott 
beruházás, hiszen a szociálisan 
rászorulóknak próbál meg úgy 
segítséget nyújtani, hogy köz-
ben lehetőséget ad képzésükre 
is. Hozzátette: országgyűlési 
képviselőként támogat minden 
olyan beruházást, amely az itt 
élők életkörülményeit javítja 
majd.

Az átadott inkubátorház mel-
lett, a szociális városrehabili-
tációs pályázatban megtörtént a 
Korányi úti lakótelep felújítása 
is, itt összesen 58 lakás kapott 
külső szigetelést, valamint új 
nyílászárókat is beszereltek. A 
lakótelepen ezenkívül még Uniós 
szabványoknak is megfelelő 
játszótér, valamint 58 parkoló il-
letve összekötő járdák is épültek.

Egy város pályázatai EU TÜKÖR

A HÍD Közösségi házban 2011. 
augusztus 29-én újabb Európai 
Uniós pályázat zárására gyűltek 
össze a meghívott vendégek és a 
sajtó képviselői. A rendezvényen 
részt vett Dr. Tilki Attila, az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács tagja, illetve Fehérgyar-
mat Város polgármestere is. Az 
esemény fontosságát az alapvető 
számok jól jelzik: a projekt támo-
gatás összege: 299.925.062 Ft, el-
számolható költsége: 333.250.069 
Ft volt, eredményeként a város 
csapadékvíz-elvezető hálózatát 
11 255 folyóméter hosszan alakí-
tották ki.

Nagykálló nevét hallva sokan 
azonnal sorolni tudják az új 
beruházásokat, vagy éppen a nagy 
rendezvényeket, a harangodi él-
ményeket. Ugyanakkor a város-
vezetés számára legalább ilyen 
fontos, hogy a városlakók való-
ban európai városban élhessenek, 
ahogy azt a városba bevezető úton 
jelzi a tábla.
A komfort érzetéhez alapvetően 
tartozik hozzá, hogy lakóhe-
lyünkön megfelelően kiépített 
és használható vízelvezető rend-
szerek működjenek. Nagykálló 
csapadékvíz elvezető rendszere 
kialakításában és kapacitásá-

ban már nem felelt meg a város 
követelményeinek. Csapadékos 
időszakokban lefolyástalan terü-
letek alakultak ki, melyek komoly 
kárt okoztak az érintett területek 
lakóházaiban és közintézmé-
nyeiben, illetve akadályozták a 
közutak felújítását. Ezért döntött 
úgy a képviselőtestület még két 
évvel ezelőtt, hogy Európai Uniós 
pályázatot nyújt be az akkor 
meglévő, igen rossz állapotú csa-
padékvíz elvezető rendszer felújí-
tására, illetve célul tűzte ki az addig 
ki nem épített rendszer megépíté-
sét, mert ezzel megteremthető 
volt a megfelelő minőségű alap-
infrastruktúra. Az ilyen fejlesztés 
természetesen amellett, hogy po-
zitívan befolyásolja a település la-
kosságának életminőségét, a város 
gazdasági és épített, természeti 
környezetének fejlődését is ered-
ményezi.
A sikeres pályázat megvalósí-
tásának eredményeként 11 255 
folyóméter csapadékvíz elvezető 
hálózat épült. A beruházással 
megtörténhetett a rossz állapotú 
részek felújítása, illetve a koráb-
ban még ki nem alakított rend-
szer megépítése is. Így a pályázati 
támogatásnak és önkormányzati 
saját erőnek köszönhetően a város 
majd húsz utcájában újult meg, 

vagy épült új csapadékvíz-
elvezető rendszer. A kivitelezés 
ideje 2009.11.02-tól 2011.04.30-ig 
tartott. Az első szakaszban a Kos-
suth utca és a Nagybalkányi utca, 
a második szakaszban a Dózsa 
György, Mártírok, Kölcsey, Tán-
csics Mihály, Szabadságharcos, 
Ady Endre, Tulipán, Ibolya, Ma-
gyi, Rákóczi, Ámos Imre, Krúdy 
Gyula, Kölcsey, József Attila utca, 
valamint a Csillag köz csapa-
dékvíz elvezető rendszerét építet-
ték ki, vagy újították fel.
A projekt záró eseményén Juhász 
Zoltán polgármester kiemelte: 
a pályázatnak köszönhetően 
megvalósult a legátfogóbb cél 
is: városunk környezetbizton-
ságának növelése, környezeti ál-
lapotának javítása, a belvíz- és he-
lyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentése és további környezeti 
káresemények megelőzése.
Nagykálló az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával, a városlakók 
együttműködésével fejlődésének 
újabb jelentős állomásához 
érkezett.

Újabb lépések az élhetőbb városért
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2011-től új közfoglalkoztatási rend-
szer került bevezetésre, amelynek 
célja, hogy minél több munkára 
képes és szociálisan rászoru-
ló ember számára biztosítson 
munkalehetőséget és elősegítse a 
munkanélküliek visszavezetését a 
munkaerőpiacra. Ezen szempon-
tokat szem előtt tartva hirdette meg 
az Országos Foglalkoztatási Köza-
lapítvány 2011-ben is programját 
közfoglalkoztatás szervezők fog-
lalkoztatásának támogatására. 
Nagykálló Város Önkormányzata 
2010-ben pályázatot nyújtott be a 
Közalapítványhoz e felhívás kere-
tében. Projektünk támogató dön-
tésben részesült és megvalósítása 
sikeresnek mondható, amelynek 
következtében idén is pályázatot 
adtunk be a fent meghirdetett 
programra. Az elnyert projekt 
lehetőséget ad 2011 áprilisától 2 fő 
alkalmazására közfoglalkoztatás-
szervező és - segítő munkakörben. 
Munkájuk hozzájárul a pályázó 

közfoglalkoztatásra vonatkozó 
általános céljainak teljesüléséhez, 
nevezetesen a településen minél 
több munkára képes, aktív korú és 
szociálisan rászoruló dolgozhas-
son és jövedelmet kapjon. 
E két személy az Átvevő intéz-
ményekkel együttműködve és 
folyamatos konzultációt tartva 
szervezi jelenleg is a lehetőségek 
és igények szerint a munkavál-
lalók foglalkoztatását. A szervezők 
munkájuk során havi gyakoriság-
gal beszámolót készítenek, amely 
az eredmények bemutatását és fe-
ladataikat    foglalja össze.
 
                                      

Közfoglalkoztatás szervezők 
foglalkoztatása

Támogatással, közös gondolkodással az okos város-
fejlesztésért

Nagykálló Város Önkor-
mányzata 2010. április 30-
án együtt működési megál-
lapodást írt alá az URBACT 
II (Urban Development Net-
work Programme – város-
fejlesztési hálózati program) 
program keretében. Az 
URBACT II az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap és a 
tagállamok által fi nanszíro-
zott  program, amely 2007-től 
2013-ig zajlik.

A különböző országok váro-
sainak kapcsolata akkor 
igazán értékes, ha szerepet kap 
benne a tapasztalatok cseréje, 
hiszen a már alkalmazott  
módszerek, eredmények, 
sikerek és esetleg kudarcok 
megismerése megalapozott a-
bb továbblépést eredményez-
het. Ugyanakkor a hatékony 
együtt működés együtt  gon-
dolkodást, közös munkát is 
jelent, egy új, fenntartható és 
integrált gazdasági, szociális 
és környezeti városfejlesz-
tés érdekében. A projekt 
mérföldkövei közé tartozik 
a stratégiák és munkapro-
gramok létrehozása, helyi ak-
ció terv kidolgozása, valamint 
tapasztalatcsere és jó gyakor-
lat átadása a munkahelyte-
remtés és gazdasági fejlődés 
érdekében.
Városunk Önkormányzata 
közel 44 ezer euro támoga-
tást kap, hogy részt vegyen 
ebben a kétéves programban 

Notodden (Norvégia), Medias 
(Románia), Ancona (Olas-
zország), Legazpi (Spanyol-
ország), Heerlen (Hollandia), 
Altena (Németország), Reze-
kne (Lett ország), Eberswalde 
(Németország), Dabrowa 
Gornicza (Lengyelország) 
városok önkormányzataival 
közösen.
Ahhoz hogy megfelelő part-
nerek lehessünk, szükség 
van arra, hogy városunk-
ban is folyamatos beszélge-
tések, szakmai műhelyek 
működhessenek. Ezt a cél szol-
gálta az a találkozó, amelynek 
keretében a Polgármesteri Hi-
vatalban meghívott  vendégek, 
szakemberek ismerkedtek 
meg a projekt főbb tartalmi 
elemeivel, céljával, és megtud-
ták a legfontosabb elvégzendő 
feladatokat is. A beszélgetésen 
részt vett  a város vezetése 
képviseletében Trefán János-
né alpolgármester asszony és 
Dr Török László jegyző, jelen-
legi és korábbi képviselők, 
önkormányzati cégek vezetői, 
idegenforgalmi és kommu-
nikációs szakemberek, közöt-
tük prof. Dr Hanusz Árpád, a 
térségünkben működő TDM 
szervezet alapját jelentő Nyír-
ség Turizmusáért Egyesület 
elnöke, turisztikai szaktekin-
tély. A beszélgetés résztvevői 
a város térségi szerepével, 
gazdasági és infrastrukturális 
fejlődésével foglakoztak, de 
természetesen szóba kerültek 

olyan modern és korszerű 
kommunikéciós eszközök is, 
amelyek sokat segíthetnek, 
hogy városunkat ne csak a 
megyében, hanem az ország 
más területén is fontos tu-
risztikai célpontként ismerjék. 
„Harangod, a TÉKA Tábor, 
a Néptáncfesztivál, Kállai 
Kett ős, strand“ – ezeket sorol-
ták nagykálló lakói, amikor 
a napokban megszólított ák 
őket, hogy beszéljenek arról, 
mit jelent nekik Nagykálló. 
„Kerekpárutak, kulturális 
programok, igényes szóra-
kozási lehetőségek“ – so-
rolták ugyanők, hogy mi 
hiányzik még Nagykállóban. 
Az ízelitőül bemutatott  rövid 
fi lm tanúsága szerint váro-
sunk lakói jól látják lakóhe-
lyünk eredményeit, sikereit, 
hiányosságait, és szívesen 
segítenek egy reális jövőkép 
megrajzolásában is.
A munka most kezdődik. A 
cél adott : megismerve má-
sok tapasztalatait, átadva a 
mi erdményeinket, közösen 
gondolkodjunk Nagykálló 
jövőjéről, hiszen ha közös az 
álom, közös a megvalósítás 
felelőssége is.
Honlapunkon folyamato-
san tájékoztatjuk Önöket 
minden olyan lehetőségről, 
amivel bekapcsolódhatnak 
a jövőépítő folyamatba, a 
tervezésbe, és természetesen a 
megvalósításba.

7.

Fotók: Borsy Adrienn

Fotók: Borsy Adrienn
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APRÓHÍRDETÉS

Nagykálló Nagykertiszőlőben 
3698 m2-es építésre is alkalmas 
telek eladó!
Tel: 06-30/648-5208
Nagykálló központjában új 
építésű társasházban 2+1 szobás 
alacsony rezsijű lakás bútorozot-
tan azonnali költözéssel eladó.
Érdeklődni: 30/311-0864
Sürgősen eladó 2. emeleti 65 m2-
es ¾ részben felújított lakás
Érdeklődni: 20/236-6056
Belvárosi kis házat keresek albér-
letbe hosszú távra!
Érdeklődni: 20/236-6056
Nagykállóban a Korányi Frigy-
es Gimnázium közelében 2 
szobás, fürdőszobás, kettős 
fűtésrendszerű, régi típusú, 
kertes családi ház eladó!
06/42-264-400
Nyíregyházán 37m2-es más-
fél szobás, harmadik emeleti, 
gázfűtéses lakás szeptembertől 
kiadó!
Érd:06/70-625-1473
Nagykálló középpontjában alac-
sony rezsijű, gázkonvektoros, 2. 
emeleti, jó elosztású 27m2-es igé-

nyesen felújított garzon egyedi 
beépített bútorokkal együtt, saját 
pincével, azonnal költözhetően 
alkalmi áron eladó. Ár 5,6 millió
Tel:0630/534-7161
Nagykálló Simonyi út 52. szám 
alatt 3 szoba nappalis hőszigetelt 
családi ház pincével, garázzsal, 
gáz és vegyes tüzelésű fűtéssel, 
udvarra néző terasszal eladó.
Telefon: 42/263-624
Nagykálló, Mártírok tere 1. szám 
alatti, kétfajta tüzelésű 3 szoba 
összkomfort, ipari árammal ellá-
tott, műanyag nyílászárókkal
Érdeklődni: 42/262-819
Nagykálló belvároshoz közel 2 
szobás, fürdőszobás gáz, cserép-
kályhás lakás kis udvarral, 
pincével eladó
Telefon: 30/442-7652
Általános iskolásokat felkészítek 
a másnapi órákra, korrepe-
tálok magyarból és előkészítek 
középiskolai felvételire.
06/70-259-6889
Ápolást, gondozást rendszeresen 
vagy alkalmanként vállalok. 
Telefon: 20/285-1721

Vagyonvédelmi munkát Nagy-
kállóban és környékén vállalok
Telefon: 30/534-33-45
Pálinkafőzés Balkány Göré-
nypusztán! Hozza el az alapa-
nyagot, és megvárhatja, míg 
megfőzzük pálinkáját. Főzetési 
díj 650 Ft/liter
Érdeklődni: 20/436-9623, 20/806-
1627
Modern, egyszer használt meny-
asszonyi ruha kifogástalan ál-
lapotban eladó. Irányár: 30.000 Ft
Érdeklődni: 20/537-5730
Eladók rekamié, fotelágy, asz-
talok, székek, heverők, 500 literes 
hűtőláda, nagy méretű zomán-
cos edények, 6 éves FIAT ALBA 
fekete színű személygépkocsi, új 
automata mosógép
Telefon: 42/263-259
Utánfutó, rotációs kapa, japán 
táska permetező gép eladó.
Telefon: 42/263-459
Építkezésből megmaradt 10 máz-
sa mész eladó. (bontatlan) 1500 
Ft./mázsa
Telefon: 20/943-1487

Balogh Ferikének

Boldog Szülinapot kíván:
Anyukája, Apukája,

Mama és Papa

Reményi István és felesége, Reményi Istvánné, Nagy 
Margit 2011 augusztus 6- án ünnepelték aranylakodal-
mukat, családi körben. Gratulálunk nekik!

GRATULÁLUNK
a házasságot kötött 

pároknak:

Veres Zsuzsanna -
Bencze János

Borsy Szilvia -
Tulipán Roland

a Nagykállói Televízió 
munkatársai

Bédy Hajnalka -
Jécsák István Tamás

FELHÍVÁS

Időskorúak támogatásában azok a személyek részesülhet-
nek, akik a tárgyévben a 62.  életévüket betöltötték, illetve 
betöltik és a családjukban, és az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kétszeresét, mely 2011 évben 57.000.-Ft.
Az Önkormányzat az időskorúak támogatásában a legrászo-
rultabb alacsony jövedelmű 62 év feletti lakosokat tudja tá-
mogatni. A támogatás összege 3.500.-Ft./fő.
Az időskorúak támogatása iránti kérelem benyújtása igénylő 
lapon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatánál lehet átvenni és leadni.

Kérelem melléklete:
- utolsó havi jövedelemigazolás

- lakcímkártya
- nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány

Az időskorúak támogatására vonatkozó kérelem benyúj-
tására nyitva álló határidő 2011. szeptember 20. - 2011. ok-
tóber 31 napja. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, 
ezért október 31. után érkező kérelem már nem bírálható el.


