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Boldog Nőnapot!

Volt, aki először lépett jégre, 
de sokan már rutinosan 
csúsztak ki a közel 300 négy-
zetméteres korcsolyapályára, 
amely február elejétől várta 
a látogatókat. 

A Szabadság téren kialakított 
jégpályát minden nap sokan 
használták a téli sportok kedve-
lői közül. A délelőtt órákban az 
általános- és középiskolás diá-
koknak tartották itt a tornaórát, 
s mint mondták, nagyon élvez-
ték a csúszkálást, amit iskola 
után is szívesen folytattak. A 
14X24 méteres korcsolyázó fe-
lület a délutáni és esti órákban, 
illetve hétvégén volt a legláto-
gatottabb.
-Jó volt látni, hogy nap, mint 
nap a nagykállóiak örömmel 
használták a jégpályát, azt 
tapasztaltam, hogy kedvező 
fogadtatásra talált ez a téli att-
rakció városunkban – mondta 
Juhász Zoltán, Nagykálló Vá-
ros polgármestere. Nem csak 
a gyerekek, hanem a felnőttek 
körében is sokaknak csak most 
nyílt lehetőségük, hogy korcso-
lyacipőt húzzanak, és megta-
nuljanak siklani a jégen.
A jégpályát az elmúlt napokban 
közel háromezren használták.

Jól csúszott

Kedves hölgyek, lányok, asszonyok!

Március 8. – nőnap, a tavasz első, kedves ünnepe. Bár 
a nőnap eredeti üzenete megkopott, de a szebbik nemet 
ünnepelni kell, mert oly’ sok mindent köszönhetünk ne-
kik.
A férfiak életének minden szakaszában kitüntetett szere-
pe van a hölgyeknek, hiszen életünk meghatározó pilla-
nataiban mindig mellettünk állnak anyaként, nagymama-
ként, feleségként, barátként. Mindig számíthatunk rájuk. 
Velük teljes az életünk. Gyengédséggel, megértéssel, 
odafigyeléssel fordulnak hozzánk. Összetartják a csa-
ládot, gondoskodnak szeretteikről, s nekünk férfiaknak 
kell támogatnunk, megbecsülnünk őket helytállásukban, 
munkájukban, szerepeikben való megfelelésükben.
Hálásak vagyunk nekik kedvességükért, a mindennap-
okban megtapasztalt gondoskodásukért, figyelmességü-
kért és türelmükért. Köszönjük, hogy vannak nekünk, 
köszönjük, hogy mellettünk állnak jóban, rosszban, az 
élet oly sok területén.
Nőnap alkalmából minden hölgyet nagyon sok szeretet-
tel köszöntök. Kívánok számukra egészséget és kitartást 
ahhoz, hogy megteremtsék körülöttünk a boldogságot, a 
békét és az örömet.  Éljenek harmóniában önmagukkal 
és másokkal, életkortól függetlenül, egészséges önbe-
csüléssel, valódi énjük kibontakoztatásával. 

Tisztelettel: 
Juhász Zoltán 
polgármester

15március .

Ünnepi műsor 
Talán Teátrum:  

A hazát nem cserélők című előadása

Az ünnepséget az 1848-as emlékműnél  
koszorúzás követi

Nagykálló Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. március 15-én (szerdán) 
10.30 órára

a Szabadság téren tartandó
1848-49-es forradalom és  

szabadságharc  
tiszteletére rendezett 

VÁROSI 
ÜNNEPSÉGRE

A Szabadság téren sokan élvezték a csúszkálást
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A Nyírségvíz Zrt. felhívja a Tisz-
telt Felhasználói figyelmét, hogy 
a hideg idő és a fagy elmúltával 
ellenőrizzék a vízmérőaknában 
lévő vízmérő állapotát és a belső 
ivóvízhálózat épségét. 

A vízmérő sérülése, illetve szivár-
gás és vízelfolyás esetén kérjük, 
azonnal értesítsék a társaság szak-
embereit.
A későbbi károk elkerülése végett 
ajánlatos a használaton kívüli in-
gatlanoknál is elvégezni a szüksé-
ges ellenőrzéseket. 
A hatályos jogszabályok szerint a 
fagy kiengedésekor elfolyt vizet, 
a mérőcsere költségeit és a szét-
fagyott, nem javítható vízmérőt  
a felhasználóknak kell megfizet-

ni, ugyanis a törvény szerint  
kötelesek a vízmérő fagy elleni, 
megfelelő védelméről gondoskod-
ni.

A Nyírségvíz Zrt. központi tele-
fonszáma: 42/523-600

Hibabejelentő e-mail címe: 
hibabejelento@mail.nyirsegviz.hu

Teendők a nagy hideg utánTájékoztató
Tisztelt ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐGÁZ ZRT. 
közműszolgáltató részére végzett ügyfélszolgálati tevékenység 
2017. március 15-én szünetel.

Ezért az ügyintézési idő az alábbiak szerint változik:
2017. március 13-án 14 órától 18 óráig
a közműszolgáltató online ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető.

Üdvözlettel:
Magyar Posta Zrt.

Nagykálló és Metzingen közötti kap-
csolat huszonöt éve kezdődött, ami-
kor 1992-ben aláírták a testvérvárosi 
szerződést. Az évek során nemcsak 
a két település önkormányzata, ha-
nem egyének, családok, kulturális és 
művészeti csoportok kötöttek barát-
ságot. Az elmúlt 25 év során ezeket 
a kapcsolatokat lehetőség szerint 
folyamatosan  igyekeztünk  fenntar-
tani, ápolni.
A 25 éve megkötött testvérvárosi 
szerződést idén mindkét településen 
megünnepeljük. 
Városunk a jubileum alkalmából 
egy emlékkönyvet szeretne meg-
jelentetni, amelyben többek között 

a testvárosi találkozókon készült 
fotók, visszaemlékezések, interjúk 
szerepelnek majd. 
Nagykálló Város Önkormányzata 
ezúton kéri a Tisztelt Városlakó-
kat, hogy akinek a tulajdonában 
van olyan fénykép, videofelvétel, 
amely a találkozók valamelyikén 
készült, s ezt örömmel látná a ju-
bileum alkalmából készülő album-
ban, juttassa el személyesen, vagy 
postai úton a Híd Közösségi Házba 
(4320 Nagykálló, Jókai M. u. 28. 
szám alá).
A dokumentumokat, fotókat lezárt 
borítékban, pontos elérhetőség meg-
adásával kérjük kézbesíteni.

Várjuk azok jelentkezését is, akik 
a készülő emlékkönyvben szemé-
lyes emlékeiket, élményeiket, visz-
szaemlékezéseiket is – szerkesztett 
formában - megosztanák egy-egy 
találkozóról.
A személyes jelentkezés, valamint 

az írások és fotók leadásának 
határideje: 

2017. április 28. (péntek)
Várjuk jelentkezésüket, hogy közö-
sen írjunk az utókornak Nagykálló 
és Metzingen városok, és az itt élő 
emberek 25 éve tartó barátságáról, 
együttműködéséről.

Juhász Zoltán 
polgármester

Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete február 
22-én tartott ülésén döntött a 
település idei költségvetéséről is. 

A rendelet elfogadása előtt elhang-
zott, hogy Nagykálló Város Ön-
kormányzata számára a 2017. évre 
jóváhagyott költségvetési törvény 
által meghatározott normatív fi-
nanszírozás hasonlóképpen alakult, 
mint a korábbi években. Továbbra 
is feladatalapú finanszírozás van az 
állam részéről, melyet csak célirá-
nyosan lehet felhasználni. 
A költségvetési rendeletet a Kép-
viselő-testület 2.155.161 EFt ösz-
szeggel fogadta el, amelyből a 
működési bevételek és kiadások 
főösszege 1.579.082 EFt, valamint 
a felhalmozási mérleg 576.079 Eft. 
A mérleg összességében a 2016. 
évi teljesítéshez képest 526 millió 
forinttal kevesebb, ami az egyelőre 
ismeretlen Európai Uniós támoga-
tások, illetve a közfoglalkoztatás-
hoz kapcsolódó bevételi és kiadási 
összegekből adódik.  

-Az intézmények igen szigorú költ-
ségvetése 2017. évre is érvényes, 
melyben a személyi jellegű kiadá-
sok tartalmazzák az éves működés-
hez szükséges alapilletményeket, 
kötelező pótlékokat, valamint a 
működéshez kapcsolódó valameny-
nyi indokolt költséget – mondta 
Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere a költségvetés elfo-
gadásáról tartott ülésen. -  Az in-
tézményeknél figyelembe vettük a 
jogszabályok által előírt kötelező 
minimálbér, garantált bérminimum, 
valamint a kiegészítő pótlékok ki-
fizetését. Bízunk benne, hogy az 
előírt jelentős mértékű emeléshez 
szükséges állami támogatásokról is 
döntés születik és nem teljes mér-
tékben kell az önkormányzatnak a 
saját bevételéből fedezni ezeket.
A szociális jellegű kiadások a ta-
valyi év teljesítésének megfelelően 
kerültek elfogadásra. 
A 2017. évi költségvetésben 22.450 
EFt szerepel szociális célú támoga-
tásként, amelyhez fedezetet nyújt a 
központi költségvetés.

A tartalékok között került elfoga-
dásra 13,7 millió forint az önszer-
veződő közösségek támogatási 
keretére, út- és járdaépítésre 500 
EFT, ingatlanvásárlásra 2 millió 
forint, 3 millió forint pedig pályá-
zatok előkészítési munkálataira, 
továbbá a Forrás dűlőre vezető út 
pályázatának elnyerése esetén 20 

millió forint saját forrás szerepel a 
költségvetésben.
-Látható, hogy 2017. évre is igen 
szigorú költségvetés került elfo-
gadásra, amelynek betartására és 
betartatására szolgál az előirányzat 
felhasználási ütemterv, amelynek 
alapja, hogy a kiadások csak a fel-
halmozási és tőkejellegű bevételek, 

valamint a támogatás értékű bevé-
telek függvényében teljesíthetők. 
Ugyanakkor kijelenthetem, hogy 
Nagykálló 2017. évi költségvetése 
tartalmazza mindazon előirány-
zatokat, amelyek szükségesek az 
önkormányzat zavartalan működé-
séhez – tette hozzá Juhász Zoltán 
polgármester.

Véradás
Kedves véradók és leendő donorok! A vérre mindig nagy szükség van, 
ezért ha teheti, segítsen, mert jó szívvel csak az várhat másoktól segít-
séget, aki maga is segít.
Ha úgy érzi, hogy egészséges és szívesen segítene, jöjjön el!

Véradás helye: Nagykálló, HÍD Közösségi Ház
Véradás ideje: 2017. március 17. (péntek) 8 és 15 óra 

között

Személyi igazolványát, TAJ és lakcím kártyáját 
feltétlenül hozza magával!

Elfogadta a képviselő-testület a város idei 
költségvetését

A képviselők döntöttek

Írjunk közösen történelmet
Felhívás
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A Nagykállói Hírmondó januári 
számában Takácsné Hegedüs Ma-
rianna, a Korányi Frigyes Gim-
názium tanára Tordai Mihályné, 
Katához intézett kérdést, akiről 
sokan nem tudják, hogy verseket 
ír. A tanárnő többek között arra 
volt kíváncsi, hogy mikor kezdett 
el verseket írni? Mi az, ami meg-
ihleti, hogyan választ a verseihez 
témát? Tervezi-e, hogy műveit egy 
kötetben megjelentesse? 
Kisgyermek koromban a meséket és 

az elbeszélő költeményeket szeret-
tem, amelyeket az apai nagyanyám, 
a szüleim és idős, szomszéd nénik 
meséltek. Tágra nyílt szemekkel it-
tam minden szavukat. 
Az általános iskola hetedik osztá-
lyába jártam, amikor elkezdtem rö-
videbb verseket írni. Tanulmányaim 
befejezése után munkába álltam, 
csoportvezető lettem a posztógyár-
ban, mellette fociztam, a csapat ka-
pusa voltam, majd jött a szerelem… 
Családot alapítottunk szeretett fér-
jemmel, akivel idén már 41 éves 
házasok leszünk. Később megszü-
lettek a gyerekeim, Szilvia és Mi-
hály, s jöttek a családi teendők, így 
nem volt időm a versírásra, pedig 

voltak gondolataim. Miután felnőt-
tek a gyerekek, több időm jutott az 
versírásra. 2010 óta rendszeresen 
írok. Kezdetben az életem során 
átélt megpróbáltatásokat fogalmaz-
tam meg és vetettem papírra. A sors 
ugyanis nagyon sok akadályt állított 
elém, sok nehézséggel kellett meg-
küzdenem. Az írásaim elsősorban 
ezeket a gondolatokat tükrözik, azt 
is mondhatnám, hogy „kiírtam a 
bánatom”. Manapság már másról, 
a jóról, az örömről is tudok írni, s 
a szeretet motiválja a verseimet. 
Elmerengek, gondolkodom az élet 
szépségein, a világ dolgain. Ilyenkor 
tollat ragadok és ezeket az érzéseket 
vetem papírra.

Hol publikálja ezeket az írásokat?
A közösségi oldalamon, illetve a 
Poet.hu amatőr költők oldalán publi-
kálom verseimet, ahol nagyon sokan 
olvassák és számos visszajelzést, 
biztatást is kapok, így egyre nagyobb 
kedvem van írni. 2012. július 14. 
óta 176 versemet tettem itt közzé. 
A hozzászólásokból azt szűrtem le, 
hogy segítem az embereket, akiknek 
az írásaim a nehéz pillanataikban 
erőtadók lehetnek .

A családja szűkebb, tágabb kör-
nyezete hogyan fogadja az újabb 
és újabb költeményeket?
A férjem és a gyerekeim nagyon 
büszkék rám. A közvetlen környe-
zetemből is sokan nyomon követik 
a munkámat, az interneten megjelen-
tetett verseimet, és ez jóleső érzéssel 
tölt el, mert úgy érzem, hogy szere-
tettel fogadják. 
Büszke vagyok arra is, hogy a Poet.
hu oldalon minden héten elfogadnak 
egy versemet.

Tanárnő arra is kíváncsi volt, ki 
a kedvenc költője?
Többen vannak, de mindenekelőtt 
Petőfi Sándor népies, tájleíró köl-
tészete áll hozzám a legközebb, aki 
igazi hazafi volt. 

Tervezi-e, hogy műveit egy kötet-
ben megjelentesse?
Szeretném kötetben olvasni a ver-
seimet, de sajnos anyagi lehetősé-
geim ezt egyelőre nem engedik 
meg.

A Hírmondó következő számá-
ban kinek adjuk tovább a vá-
laszadás lehetőségét az Ön által 
megfogalmazott kérdésre?
Én egy kedves ismerősömet, Vassné 
Májer Erzsébet festőt kérdezném 
arról, hogy mióta alkot színekkel 
a vásznon?  Hogyan választja ki 
egy-egy műve témáját? Készít-e 
megrendelésre festményeket, illetve 
melyik művészeti irányzat áll hozzá 
a legközelebb? 

„Farsang napja ma vagyon”
Hercegnők, boszorkányok, 
szuper- és mesehősök lepték el 
a közelmúltban a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda Tag-
intézményeit. Vidámságtól, 
kacagástól, zenétől volt hangos, 
farsangot tartottak az oviban.

Az óvodások életében talán ez az 
egyik legizgalmasabb nap az év-
ben, hiszen már hetekkel sőt, hóna-
pokkal korábban azon tanakodnak, 
hogy milyen jelmezt is öltsenek 
magukra, kinek a „bőrébe”, melyik 
história, mesehős, vagy figura álar-

ca mögé bújjanak. De nem csak az 
óvodások, hanem az óvó nénik és a 
dajkák is jelmezt öltöttek, és kez-
dődött a móka, a tánc.
A Szivárvány Tagóvodában már 
évek óta hagyomány, hogy a szülők 
előadásában egy mesedarabot mu-
tatnak be, idén A só című népmese 
történetét adták elő.
A farsangi időszak már hetek óta tart 
az intézményben, hiszen a gyerekek 
az óvó nénikkel közösen festettek, 
verseket, dalokat tanultak, az óvo-
dai csoportszobákat, a folyosókat és 
az aulát is feldíszítették, s a télker-

getővel kapcsolatos, vidám tevé-
kenységek, változatos programok 
szőtték át az óvodások napjait.

Jelentkezhetnek egyének, párok, csoportok, családok, kicsik és nagyok, korhatár és előképzettség nélkül!

Akkor szeretettel hívunk és várunk

a 33. Téka Népmuvészeti Táborba 
Nagykálló-Harangodra 

2017. július 22-30. között

,,

Kedves Érdeklődő!

Szeretnél megismerkedni a Kárpát-medence néptánc és népzenei hagyományaival,  
a magyar nép kultúrájával, az őseink által űzött foglalkozásokkal? Szívesen 
megkóstolnád a kemencében sült finomságokat: a kenyérlángost, 
a lapcsánkát vagy a házi kenyeret?

MINDEN ESTE hajnalig tartó táncház vár
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Az óvodás gyermekek jelmezes mulatsága

Február 1-jén a Kalap Ja-
kab Bábszínház érkezett 
Nagykállóba, a Művelődési Köz-
pont Kamaratermébe. Műsoruk, 
a Macskamese (Sicc barátokat 
keres), mosolyt csalt a gyerekek 
arcára.

A Kalap Jakab társulat a folk-
világzene sokszínűségét ötvözi a 
magyar hagyományokkal, kiala-
kítva ezzel sajátos egyedi stílusát, 
mely nagy sikert arat a gyermekek 
és felnőttek körében. Magával ra-
gadó előadásmódjukat átszövi az 
állandóan jelen lévő zenei és szín-
padi humor, mely egyúttal könnyen 
emészthetővé teszi a népzenei ele-
mekre épülő produkciót. 
Az előadás végén természetesen 

a siker nem maradt el, az óvodák 
apraja-nagyja méltó figyelemmel, 

majd nagy tapssal jutalmazta a pro-
dukciót. 

Bábszínházban jártak az óvodások

A Nagykállói Népművészeti Egyesület 
március elsejétől húsvétig várja az ér-
deklődőket húsvéti tojáskészítésre (hor-
golás, csipkeverés).
Minden szerdán 16 órától, (horgolás),

minden csütörtökön 17 órától  
(csipkeverés).

Helyszín: a Városháza épületének föld-
szintjén, a Nagykállói Népművészeti 
Egyesület termében (Kállai Kettős tér 1. 
szám alatt, a Sarki Galéria mellett).

Alkotó délutánok
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Jótékonysági est a beteg gyermekekért

Az elköteleződés ünnepe

Mindennapi hagyományaink
Idén a nagykállói Szilágyi István 
Emlékház és Gelytörténeti Gyűj-
temény is csatlakozott a Kultúr-
házak éjjel-nappal elnevezésű 
akcióhoz, melynek keretében 
a munkatársak az országos 
rendezvénysorozathoz illeszkedő 
programokat szerveztek február 
11-én.

A Szilágyi Emlékházban dr. Marin-
ka Melinda, a MTA-DE Néprajzi 
Kutatócsoportjának munkatársa, 
Téli társas összejövetelek a népha-
gyományokban címmel tartott iz-
galmas előadást az érdeklődőknek, 
majd a gyerekek és felnőttek kéz-
műves foglalkozásokon vehettek 
részt. Régen, főleg az Alföldön, az 
ünnepi étkezések része volt a csi-
gatészta, ennek készítését is kipró-
bálhatták azok, akik eljöttek. Csut-
kababát is készíthettek a látogatók; 

gyerekek és felnőttek szabták-varr-
ták az apró öltözetet a bábukra, míg 
mások gyöngy ékszereket fűztek. 
Akik elfáradtak, azok diavetítésen 
pihenhették ki a nap fáradalmait, 
illetve megnézhették a „Nagykálló 
az én szememmel” címmel meghir-
detett videópályázatra érkezett fil-
meket is. Ezt tették a Nyolcadiknap 
Egyesület tagjai is, akik szintén 
gyakorolták a csigatészta készítés 
fortélyát.
A tizenegy éve, civil kezdemé-
nyezésként indult Kultúrházak 
éjjel-nappal sorozatban résztvevő 

intézmények száma évről–évre 
több száz, s ezeken a helyszíneken 
vonták be három napon keresztül a 
mindennapos alkotómunkába az ér-
deklő családokat, fiatalokat és idő-
sebbeket. Nagykálló már a korábbi 
években is csatlakozott az országos 
rendezvénysorozathoz, a szerzett 
tapasztalatok alapján elmondható: 
érdemes volt.

Február 11-én tartotta hagyo-
mányos jótékonysági bálját a 
Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítvány. 

Az esten a kuratórium elnöke Ju-
hász János és Nagykálló Város 
polgármestere, Juhász Zoltán kö-
szöntötte a vendégeket a Korányi 
Frigyes Gimnázium épületében. A 
rendezvény több mint egy évtize-
des múltra tekint vissza városunk-
ban, az eltelt idő során pedig egy 
meghatározó társasági eseménnyé 
alakult. 
A bálon remek hangulatot varázsolt 
az est sztárvendége, a Desperado 

együttes. A zenei formáció jól is-
mert slágereivel gondoskodott ar-

ról, hogy pár perc alatt zsúfolásig 
megteljen a tánctér vendégekkel. 
A jótékonyági bálon mellettük Ko-
csis Janika szolgáltatta a zenét, de 
bemutatkozott a sényői Dancesing 
tánccsoport is, majd tombolasorolás 
várta a résztvevőket. A Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapítvány az 
est bevételét a településen élő beteg 
gyermekek megsegítésére fordítja. 
Azonban azok, akik szeretnék tá-
mogatni munkájukat, nem csak a 
bál alkalmával, hanem egész évben 
megtehetik.

Közel két évtizede Angliából 
indult el az a kezdeményezés, 
amely Valentin-nap környé-
kén minden évben egy hétig a 
házasság és a család fontosságá-
ra kívánja irányítani a figyelmet. 
Nagykállóban február 17-én 
tartottak előadást a rendezvény-
sorozathoz csatlakozva.

A házasság hetét – amelyhez hazai 
és nemzetközi szinten is számos is-
mert közéleti személyiség csatlako-
zott kifejezve elköteleződését a há-
zasság, a család ügye iránt – mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. 
Hazánkban az országos esemény-
sorozatot 2008 óta rendezik meg 
a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogá-
sával. 

-A házasság Isten csodálatos aján-
déka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek megta-
pasztalhatják a feltétel nélküli szere-
tet, a hűség és az őszinte megbocsá-
tás értékét egy nekik rendelt, de nem 
tökéletes társon keresztül – mondta 
a Házasság Hete alkalmából szerve-
zett rendezvény két előadója Kárpáti 
Ernő és felesége Edit.
A nagykállói rendezvényen az elő-
adók bemutatták Gary Chapman, 
az egyik legrangosabb amerikai 
párkapcsolati szakértő, házassá-
gi tanácsadó ebben a témában írt 
könyveit. A szerzőnek eddig közel 
40 kötetét adták ki magyarul, ame-
lyek több százezer példányban kel-
tek el. Az előadáson bemutatott 12 
kötetet a Városi Könyvtárnak aján-
dékozták a szervezők.

Kérjük adójának 1 százalékával támogassa a Nagykállói Nőszövetséget céljai elérésében!
Adószám: 18814310-1-15

Befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával – ha nincs egyéb elkötelezettségük 
– kérjük támogassák a Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány munkáját, hogy a jövőben is 

segtíhessük  az itt élő  beteg gyermekeket és családjaikat.
A kedvezményezett adószáma: 18811283-1-15

Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 százalékával támogat bennünket.
A Nagykállói Népművészeti Egyesület adószáma: 18803729-1-15 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendelkezhet adójának 1 százalékáról. Itt a lehetőség, 
hogy egy nemes ügy mellé álljon ebben az évben is. Kérjük, hogy a NYOLCADIKNAP 

EGYESÜLETET jelölje meg kedvezményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban és kör-
nyékén lakó, fogyatékkal élő gyerekeket és felnőtteket. Adószámunk: 18806306-1-15
Kérjük, támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával a 

Pindur-Palota Egyesületet, amely a nagykállói Bölcsőde gyermekeinek nevelését segíti:
- kreatív- és készségfejlesztő játékok, 
- technikai eszközök beszerzésével.

Pindur-Palota Egyesület adószáma: 18803602-1-15

Kárpáti Ernő és felesége Edit

Vidám együttlét a jótékonysági bálon

Adj esélyt!

Meghívó A KÁLLAI LAKODALMAS EGYESÜLET  
meghívja Önt és kedves családját

jótékonysági, retro 
batyus báljára

2017. március 11-én 19 órára
10. születésnapját ünneplő

Ha van  
farmerja, csíkos, 

vagy pöttyös 
ruhája, kockás 

inge, vegye fel és 
jöjjön el!

Legyen a retro 
bál királya, vagy 

királynője!Helyszín: a nagykállói általános iskola ebédlője

Belépőjegy: 
3000 Ft/fő  •  0-6 éves korig: ingyenes  •  6-14 éves korig: 1000 Ft/fő

A jegyár magába foglalja a vacsorát is
A jó hangulatról a Mulatós Fiúk zenekar gondoskodik

A tombolajegy ára: 200 Ft
Érdeklődni lehet: 

a +36 20 404 4751 telefonon, Erdei Anita együttes vezetőnél

Gyöngynyaklánc készül

Csigacsinálók
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FElNŐTT SZépIRoDAloM
A maffia ágyában / Borsa Brown
Agatha Raisin és a gyilkos lekvár / M. 
C. Beatona
Anyavalya / Sándor Erzsi
Ártatlan vér / P. D. James
Ártatlanok / Camilla Läckberg
Augusztusi vasárnapok / Patrick 
Modiano
Bagolyvár / Réti Atilla
Borostyánszín / Catherine Anderson
Éva / Wm. Paul Young
Csata a labirintusban : Percy Jackson 
és az olimposziak
Férfi a háznál / Nina Stibbe
A homokóra szemcséi : az iráni sah 
unokaöccsének megdöbbentő sorsa / 
Christian Pahlavi
Magányos utazó / Samuel Bjørk
Magyar szentegyházak regéi / 
Latkóczy Mihály
Megszállottság / Nora Roberts
Zárt ajtók mögött / B. A. Paris
Sötét anyag / Blake Crouch
Sisterland : ikerország / Curtis 
Sittenfeld
Egy szívsebész naplója / Tarr Ferenc
Majd’ kibújunk a bőrünkből / Karen 
Joy Fowler

FElNŐTT SZAKIRoDAloM
Benső útjaimon / Shirley MacLaine

Az én, én, én járvány : hogyan nevelj 
önzetlen gyereket egy önző világban? 
/ Amy McCready
Legyen Ön is kvízmester! / Vágó 
István
Luxushotel, Hungary : [a budapesti 
szállodák legféltettebb titkai] / Kordos 
Szabolcs
Obama : az út Honolulutól a Fehér 
Házig és mindig tovább / Bokor Pál
A szabadkőművesség története Ma-
gyarországon / írta Abafi Lajos
Találd meg magad / Oravecz Nóra
Taxisvilág, Hungary : [ha a hátsó ülés 
mesélni tudna...] / Kordos Szabolcs

GyERMEKIRoDAloM
A barátságos óriás / Roald Dahl
Kísérletek könyve / Rainer Köthe
Kupak hátán kupak / Olga Gre
Természetes díszek tavaszra és nyárra 
/ G. Auenhammer
Egy Zizi naplója : tévésztár :  egy-
nem-túl lelkes celebecske meséi / 
Rachel Renée Russell
Minecraft : kezdők kézikönyve
Bogyó és Babóca : évszakos könyv / 
Bartos Erika
Egy ropi csináld magad naplója / Jeff 
Kinney
100 állomás – 100 kaland : őslények
Jégvarázs : Elza titka

A Ratkó József Városi Könyvtár februári könyvajánlója

A Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Kállay Rudolf Szak-
középiskolájában február 10-én 
tartották a szalagavató ünnep-
séget. 

A rendezvényen Péter István, a 
Kállay Rudolf Szakközépiskola 
igazgatója mondott ünnepi köszön-
tőt, majd Horváth György reformá-
tus lelkész osztotta meg gondolatait 
a hallgatósággal. A szalagtűzés ün-
nepélyes pillanatai után a végzős 
diákok idézték fel az együtt töltött 
éveket. Köszönetet mondtak az in-
tézmény tanárainak, az osztályfő-
nököknek, akik igyekeztek átadni 
számukra tudásuk legjavát, de nem 
feledkeztek meg szüleikről, hozzá-
tartozóikról sem, akik a megfelelő 

családi hátteret biztosították szá-
mukra iskoláséveik alatt. Az ünne-
pélyes és megható pillanatok után 
a diákok zenés, táncos műsora kö-
vetkezett, amely idén is rendkívül 
színes volt, a végzős osztályok már 
régóta készültek erre az eseményre.

A Kállay Rudolf Szakközépisko-
lában idén 29 diák vesz búcsút a 
tanároktól és a diáktársaktól, akik 
szociális gondozó és ápoló, bá-
dogos, kőműves és hidegburkoló, 
valamint szakács és pincér szakma-
csoportban tanulnak.

Első alkalommal rendezték meg 
a Mátészalkai Szakképzési Cent-
rum Budai Nagy Antal Szak-
gimnáziumának jótékonysági 
estélyét, amelyet „Kerítés-kerí-
tők bálja” címmel tartottak az 
intézményben február 18-án.

Egy régóta dédelgetett álmunk meg-
valósítása ösztönözte a jótékony-
sági bál megszervezését – mondta 
Szabóné Lipkovics Ildikó, a MSzC 
Budai Nagy Antal Szakgimnázium 
igazgatója. - Iskolánknak ugyanis 
nincs kerítéssel körbevett udvara. 
Nincs egy olyan hely, ahol csak az 
intézmény diákjai és tanárai tar-
tózkodhatnak, és nem mennek át 
a területen a városlakók. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy nem halogatjuk 

tovább és 
hozzákez-
dünk en-
nek kiala-
kításához. 
A Kerí-
t é s -ke r í -
tők bálja 
pedig az 
első lépés, 

hogy a tantestület, a diákok, a szü-
lők és a fenntartó összefogásával a 
közeljövőben sikerüljön megvaló-
sítani az álmunkat. 
A jótékonysági estre érkezőket, 
az erre az alkalomra rendezvény-
teremmé varázsolt tornaterembe 
várták, ahol Szabóné Lipkovics 
Ildikó igazgatónő, Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere, va-
lamint Rostás János, a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum főigazgatója 
köszöntött. A főigazgató bejelenté-
se megörvendeztette a vendégeket, 
hiszen megígérte, hogy a fenntartó 
a kerítés költségeit biztosítja, így a 
bál bevételét majd az udvar szépí-

tésére, padok, lámpák elhelyezésé-
re fordíthatják.
A hagyományteremtő céllal meg-
tartott bálon a jó hangulatról és a 
talp alá valóról a Multipressz nevű 
formáció gondoskodott. A duó fi-
atalabb tagja nem mellékesen az 
intézmény tanulója, akárcsak azok 
a fellépők, akik tánc vagy ének pro-
dukcióval mutatkoztak be a vendé-
gek előtt. 
A Kerítés-kerítők báljára több mint 
150 vendég érkezett, s még ennél 
is többen támogatójegy – kerítésléc 
jegy - vásárlásával segítették a jó-
tékonysági rendezvény célkitűzés-
ének megvalósítását.

A Korányi Frigyes Gimnázium 
Tét a Jövő Alapítványa, neve-
lőtestülete és szülői munkakö-
zössége január 28-án tartotta 
hagyományos alapítványi bálját.

Az esemény célja idén is az in-
tézményben folyó oktató-nevelő 
munka technikai feltételeinek javí-
tása, informatikai eszközfejleszté-
se volt. A több mint 20 éve működő 
Tét a Jövő Alapítvány fontosnak 
tartja, hogy a gimnázium tanulói 
számára az oktatást élvezetesebbé 
és izgalmasabbá tegye, és támoga-
tást nyújtson a diákok által kitűzött 
célok eléréséhez. 

A kellemes hangulatú estén a gim-
názium drámatagozatos diákjai 
színvonalas műsort adtak elő. A 
vacsorát követően a jó hangulatról 
Árva Attila és Norbert duó gondos-
kodott, valamint tombolasorsolás 
is színesítette a programot.

A múlt év végén kapta meg 
a Népi Iparművész címet 
Félegyházi Józsefné.

Még decemberben a Hagyományok 
Háza csipkekészítő foglalkozási ág-
ban Népi Iparművésznek ismerte el 
Félegyházi Józsefnét. A cím elnye-
réséhez több évnyi alkotómunka 
szükséges, illetve szakmai zsűri ál-
tal díjazott alkotás.
-Nagy öröm számomra, hogy meg-
kaptam ezt a címet, ami egyben arra 
is sarkal, hogy a jövőben tovább 
folytassam ezt a tevékenységet. 
Még több emberrel megismertes-
sem és megkedveltessem a csipke-
készítés aprólékos, ugyanakkor szép 
folyamatát - mondta Félegyházi 
Józsefné. 
A nagykállói Népi Iparművész ezért 

már évek óta gyerek- és felnőtt cso-
portban tanítja a csipkeverés for-
télyát, kétévente nemzetközi talál-
kozót szervez a csipkéstársaknak, 
emellett a Nagykállói Népművésze-
ti Egyesület vezetője.
-Amióta megtanultam a csipkeve-
rést, az motivál, hogy másoknak 
is átadjam tudásomat. Egyrészt 
azért, hogy hagyományt teremtsek 
Nagykállóban, másrészt, hogy mi-
nél szélesebb körben ismert legyen 
a népművészet ezen ága, és nem 
utolsó sorban sokkal jobb együtt 
csipkézni, mint egyedül – teszi hoz-
zá Félegyháziné Anikó.
A Népi Iparművész cím elnyerése 
egyébként nem végleges, ötévente 
meg kell újítani.
-Az alkotómunka tehát nem állhat 
meg. Mivel nagyon szeretem ezt 

csinálni, remélem, hogy a jövőben 
is sikerül elkészítenem a jogosult-
ság megtartásához szükséges al-
kotásokat – tette hozzá Félegyházi 
Józsefné.

Szalagavató a Kállayban

Megtartották a gimnázium 
jótékonysági estélyét

Kerítés-kerítők bálja

Népi Iparművész lett

Szalagot avattak a szakközépiskolában
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A közelmúltban a megyei férfi 
röplabda bajnokság egyik állo-
mása volt a Nagykállói Városi 
Sportcsarnok.

Izgalmas mérkőzések várták feb-
ruár 18-án a röplabda szerelmese-
it Nagykállóban, hiszen a városi 
sportcsarnokban négy megyei csa-
pat mérte össze tudását. 
-A Megyei Röplabda Bajnok-
ság négyfordulós, ebből már ket-
tőt megtartottak Nyíregyházán, a 
harmadik forduló Nagykállóban 
zajlott, a negyedik pedig március-
ban lesz Nyírbátorban – mondta 
el Popovics József, a Nagykállói 
Röplabda Egyesület (NARE) el-
nöke. A városunkban megtartott 
mérkőzésen a Nagykállói Röplab-

da Egyesület mellett pályára lépett 
a megyeszékhely GLP csapata, a 
nyírbátori Röppapa, valamint a 
nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázi-
um röplabda csapata. A Nagykállói 
Városi Sportcsarnokban egyszerre 
két pályán zajlottak a mérkőzések.
Popovics József hozzátette: a je-
lenlegi állás szerint biztos, hogy a 
GLP lesz a bajnok, de ez nem je-
lenti azt, hogy ne tartogatna még 
izgalmakat a bajnokság, hiszen a 
NARE tovább küzd az összesített 
második hely elérésért. Ezen kívül 
a város röplabdásainak más tervei 
is vannak, hiszen az egyesület áp-
rilis 8-ára tervezi a hagyományos 
mix röplabda tornáját, melyen vár-
hatóan tizenkét csapat lép majd pá-
lyára. 

A Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda Katica csoportjába járó 
gyerekek és szüleik hálásan 
köszönik Kiss Tamás nagykállói 
fiatal gazdának és családjának, 
hogy lehetőséget biztosítottak a 
gyermekek számára természetes 
környezetben az almatermesztés 
és almaszedés munkafolyamatá-
nak megismerésére. 

Kedves fogadtatás után a gyerekek 
az almáskertben életkoruknak meg-
felelően új ismereteket szereztek az 
alma fajtáiról, formájáról, színeiről, 
ízeiről, a gyümölcsfák gondozásá-
ról, védelméről, valamint az alma-
szedés hagyományos és korszerű 
módjairól.
 A gyermekek játékos formában ta-
pasztalták meg az alma szállítását. 
Átélt élményeiken keresztül gazda-
godott ismeretük, és egy közmon-
dással tudásuk az egészségmegőr-

zéséről, amit ezen 
a napon sokszor 
és azóta is szí-
vesen ismétel-
getnek. „Minden 
nap egy alma, az 
orvost távol tart-

ja!” – mondogatjuk a csoportban 
minden nap, miközben jóízűen fa-
latozunk. A gyümölcs rendszeres 
fogyasztásával az egészséges táp-
lálkozás szokásának alakítására, az 
egészségmegőrzés lehetőségének 
tudatosítására törekszünk.
Köszönjük Kiss Tamás fiatal gazdá-
nak és családjának, hogy a gyerme-
kek egészségének védelmére azóta 
is támogatnak bennünket almával 
és tartósítószer mentes 100% -os 
almalével. 

A Katica csoport járó gyerekek 
és szüleik nevében:

Kiss Gáspárné és Büdszenti 
Jánosné óvodapedagógusok

Idén is Debrecenben 12 órás ki-
hívással indult az Öt Elem Wing 
Tsun Kung Fu Egyesület edzés-
sorozata azok számára, akik 
éreztek magukban annyi erőt, 
hogy megmérettessék magukat. 

Az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu 
Egyesületet vezető Sikung Török 
Róbert nagymester most sem kí-
mélte a részvevő harcosokat, akik 
2017. február 11-én ismét sokat ta-
nulhattak tőle. A nap záróakkordja 
szokás szerint a vizsgák sorozata 
volt, ami nem egyszerű feladat 12 
órányi tömény edzés után. Mind-
ezek ellenére a közel negyven fő 
majd’ mindegyike vállalta a próba-
tételt, hogy ezáltal magasabb foko-
zatba érhessen.
A diákok mellett a résztvevő oktatók 
is végig edzették a 12 órát. Sikung 
Török Róbert nagymester az egy-
szerűbb Siu Nim Tau és Chum Kiu 
technikákon alapuló gyakorlatokkal 
kezdte a kihívást, majd a fegyveres 
harc rejtelmeibe is elkalauzolta a 
résztvevőket. De volt itt lábtechnika 
és a magasabb szintű - Biu Jee fo-
gásokat használó - gyakorlatsorozat 
is sőt, fabábú technikákat is elsajá-

títhattak a harcosok. A nap különle-
gessége mégis a Wing Tsun hosszú-
bot használatának titkait bemutató 
rész volt, mely fegyver csak ritkán 
és akkor is a magasabb mesteri fo-
kozatokban lévők számára elérhető.
Pásztor Dániel, Hegedűs Norbert, 
Vajda Péter és Balogh László mel-
lett, akik már sokadjára teljesítet-
ték a 12 órás edzést. A nagymester 
külön engedélyével részt vett még 
Oláh Máté és Szaniszló Norman is, 
akik fiatal, - alig 12 éves - koruk el-
lenére, szintén teljesíteni tudták az 
embert próbáló kihívást. Hegedűs 
Norbert és Vajda Péter a vizsgát 
sem hagyták ki. Eredményük kü-
lönlegessége, hogy elérték a hala-

dó diák V. fokozatát. A következő 
vizsgájuk már az oktatói szintre 
vezeti őket, remélhetőleg még eb-
ben az évben. Oktatójuk, a klubbot 
vezető Sifu Gyetvai Attila büszkén 
gondolt „gyermekeire”.
Meg volt tehát az egyesület első 
idei eseménye. Ez az év sem fog 
lazsálással telni, vár minket még 
több szeminárium és a nyári tábor 
is. Látható, hogy az egyesület szé-
pen bővül, egyre többen látják meg 
a Wing Tsun kung fu szépségeit. 
Tagjaink egyre magasabb fokoza-
tokba érnek, hála oktatóik szünte-
len és kitartó munkájának. 

Hegedűs Norbert
V. szintű haladó diák

A szombati pihenés helyett 12 órát edzettek

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, 
belépned neked kell”

Köszönet

Röplabdások 
mérkőztek meg

Idén is dobogóra állhatnak a nagykállói röplabda csapat tagjai

UTCAI
FUTÓVERSENY
2017. március 15. NAGYKÁLLÓ, SZABADSÁG TÉR

Rajt: 9 órakor Nevezés: a szökőkút előtt 8.30-tól, 8.55-ig.

A  f u tóve r s e ny  a z  a l á b b i  ko r c s o p o r to k b a n  l e s z  m e g re n d e z ve :

M i n d e n  ko r c s o p o r t  e l s ő  h á r o m  h e l ye z et t j e  d í j a z á s b a n  ré s z e s ü l .

Óvodás leány 

Óvodás fiú

Általános iskolás alsós leány 

Általános iskolás alsós fiú

Általános iskolás felsős leány

Általános iskolás felsős fiú

Középiskolás leány

Középiskolás fiú

Felnőtt nő

Felnőtt férfi

Senior nő (45 év fölött)

Senior férfi (45 év fölött)

M i n d e n k i t  s z e retet te l  vá r n a k  a  re n d e z ő k :
Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE Nagykálló) | Nagykálló Város Önkormányzata | Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 
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A nagykállói önkormányzat és Nagykálló város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)
Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Ügyvezető: Sveda Anita
Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Szerkesztő: Nánási Anita; 

A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Korányi F. út 23–27.; nagykalloihirmondo@gmail.com
Megjelenik: Nagykálló város területén, 3850 példányban; Terjeszti: Magyar Posta Zrt.; Terjesztési reklamáció: 70/947-6546

Készült: START Nonprofit Kft., Nyíregyháza; Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató
Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;

Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: 2017. március 22. (szerda) 16 óra!
A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! 

A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!
Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

kis és nagy tételben, 
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Olcsó 
fenyőfűrész áru

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019

gerenda, szarufa, padlódeszka, 
colos deszka 

60.000,-Ft/m³ bruttó áron

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. március 22. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





90 éves köszöntő
Örök optimizmus – talán így lehet 
megfogalmazni Horváth Lászlóné 
(Nagy Erzsébet) világnézetét, aki 
a napokban ünnepelte 90. 
születésnapján. A kerek év-
forduló alkalmából ottho-
nában gyermekei, unokái, 
dédunokái köszöntötték. A 
szépkorú városlakónak Ma-
gyarország Kormánya em-
léklapját, Nagykálló Város 
Önkormányzata ajándékát és 
jókívánságait Horváth Tibor, 
városunk alpolgármestere 
adta át, akinek azért is volt 
különleges ez az alkalom, 

mert nagymamáját köszönthette. Az 
ünnepelt 1927. február 19-én szüle-
tett Nagykállóban, majd férjével 1948 

áprilisában kötöttek házasságot. Hét 
gyermekük – négy fiuk és három lá-
nyuk -, 18 unokájuk és 9 dédunoká-

juk született. A nagycsalád sok 
feladatot és természetesen sok 
örömet is adott a házaspárnak. 
Közel 50 évig, a férj elveszté-
séig, éltek szeretetben. Erzsike 
néni azóta sincs egyedül, a csa-
lád tagjai nap, mint nap felke-
resik, hogy egészségi állapota, 
hogyléte felől érdeklődjenek, 
esetleg segítségére legyenek, 
vagy csak beszélgessenek, fel-
idézzenek egy-egy régi törté-
netet, családi eseményt.

Menü ára: 

850 Ft
Csak leves: 350 Ft 

Csak főétel: 650 Ft 

Elvitelre doboz: 50 Ft/db

Előzetes menürendelését minden hétköznap 14 óráig  
a 42/ 792-040- es telefonszámon adhatja le.

M E n ü a j á n l at
Óbester Étterem és Kávézó • nagykálló, Korányi F. út 1.

2017. február 27.- március 3.
a menüleves B menü

HÉtFŐ téli zöldségleves temesvári sertéstokány, orsótészta töltött paprika, főtt burgonya, paradicsomszósz

KEDD Kelvirágkrémleves Borjú java Holstein módra, sült burgonya, fejes saláta
Szezámmagos rántott jércemell, gombás rizs, 
vitamin saláta

SZERDa Szárnyas májgaluskaleves Milánói makaróni, reszelt sajt Szemes babfőzelék, Stefánia vagdalt
CSütÖRtÖK Frankfurti leves Szilvás gombóc Darás metélt, áfonyadzsem
PÉntEK tejszínes meggyleves Grillezett csirkemell, jázmin rizs, káposztasaláta Zúzapörkölt, galuska, káposztasaláta

HÉtFŐ Kapros–tejfölös zöldbableves Húsos makaróni, reszelt sajt
Magyaros csirkemáj, petrezselymes burgonya, 
csemege uborka

KEDD Csontleves cérnametélttel
Ketchupos sült csirkecomb, mexikói rizs, savanyított 
karfiol

Rántott halszeletek, burgonyapüré, káposztasaláta

SZERDa Bográcsgulyás Diós-lekváros rakott metélt málnaöntettel túrógombóc édes tejföllel
CSütÖRtÖK Brokkoli krémleves Kanászpecsenye főtt-sült burgonya, vitamin saláta Gombapaprikás, galuska

PÉntEK lebbencsleves Sárgaborsófőzelék, sült oldalas
Hagymás sertésmáj, tarhonya tészta, vöröskáposzta 
saláta

HÉtFŐ Savanyú tojásleves
Csirkemájas, gombás sertés szelet, petrezselymes 
burgonya, céklasaláta

tejszínes csirkemell csíkok, spagetti, reszelt sajt

KEDD Babgulyás túrós csusza, tejföllel, tepertővel almás máglyarakás, csokoládéöntet
SZERDa Zöldséges karfiolleves Rántott csirkecomb filé, rizi-bizi, őszibarack befőtt Cigánypecsenye, sült burgonya, ecetes almapaprika
CSütÖRtÖK tarhonyaleves Zöldborsó főzelék, pulykasült Erdélyi rakott káposzta

PÉntEK
tárkonyos, gombás csirke 
raguleves

Chilis bab Bácskai rizses hús, csemege uborka

HÉtFŐ Zöldborsóleves Esterházy sertés szűzpecsenye, tarhonya tészta tejfölös burgonyafőzelék, pulyka pörkölt
KEDD Póréhagymás sajt krémleves Marhapörkölt, galuska, uborkasaláta Hentes sertéstokány, orsótészta
SZERDa Mediterrán gyümölcsleves Brassói aprópecsenye, csemege uborka Párizsi csirkemell, kukoricás rizs, pritamin paprika

CSütÖRtÖK Csontleves eperlevéllel Grillezett csirkemell, sajtmártás, gombás rizs
Rántott sertésborda, házi steak burgonya, vitamin 
saláta

PÉntEK Palócleves Káposztás kocka Pozsonyi kocka

HÉtFŐ tavaszi zöldségleves Bolognai spagetti, reszelt sajt Zöldbabfőzelék, sertésvagdalt

KEDD Fahéjas szilvaleves
Gödöllői töltött csirkecomb, burgonyapüré, vitamin 
saláta

Mézes-mustáros sertéskaraj, francia köret, jázmin 
rizs, vitaminsaláta

SZERDa Húsleves csigatésztával Főtt hús, tört burgonya, paradicsomszósz Szezámmagos rántott pulykamell, párolt rizs
CSütÖRtÖK nyírségi gombócleves Házi ízes bukta Mákos metélt
PÉntEK Reszelt tésztaleves Székelykáposzta Rakott burgonya virslivel

2017. március 6.-10.

2017. március 13.-17.

2017. március 20.-24.

2017. március 27.-31.

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

a menüleves B menü

A z  é t l a p v á l t o z á s  j o g á t  f e n n t a r t j u k !
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Bus Pál Mihály (Kossuth út)
Tóth Miklós (Krúdy Gy. u.)
Radiczki Ferenc (Temető u.) 
Turmezei Gyuláné (Deák F. u.) 
Herczku Józsefné (Szakolyi út) 
Orosz Miklósné (Geszterédi út)
Bakó Károlyné (Béke u.)
Tóth Jánosné (Budai N. A. út)
Holdas Lajosné (Arany J. út) 
Szuromi János (Bátori út) 
Nyeste Andrásné (Zrínyi I. u.)
Terdik Jánosné (Szakolyi út)
Nagy Istvánné (Szakolyi út)

ELHUNYTAK 
2017. január–február

www.szabolcstakarek.hu

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

Ta p a d j  b i z t o s a n !

Több minT bank

Szabolcs Takarék 
Nagykállói Fiók
4320 Nagykálló, 
Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
email: 
nagykallo@szabolcs.tksz.hu

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.  
NAGYKÁLLÓI szennyvíz tisztító telepre

CSATORNAMOSÓ KEZELŐ MUNKATÁRSAT KERES
Munkaköri feladatok:

-  az alközpont területén a csatornahálózat, szennyvízátemelők  
 karbantartása ütemtervek szerint

- hibaelhárítások elvégzése az üzem területén
-  a munkavégzéssel összefüggő gépjárművek használata, és a munkával kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése
- készenlétes beosztás vállalása

Alkalmazási feltétel:
- C, E kategóriás jogosítvány
- GKI engedély
- gépkezelői végzettség (anyagmozgató- és speciális építőipari szállító gépcsoportok)
- több éves gépjárművezetői gyakorlat
- előny a szakmunkás végzettség (villanyszerelő, gépész)

Á L L Á SA J ÁN L AT

Jelentkezési határidő: 2017. március 10.
A szakmai önéletrajzot kinyomtatva a Nagykállói Vízmű telepre lehet benyújtani. 

A munkakörrel kapcsolatos további információkért keressék Tóth Gábor művezetőt a 
+36 20 519 1010 telefonszámon.

I N G A T l A N
Nagykállóban eladó ingatlant keresek: csa-
ládi-, vagy társasházat, lakást, hétvégi házat, 
garázst, nyaralót és építési telkeket vevőim és 
befektetőim részére. Telefon: +36 30 318 9245

Nagykállóban 100 nm-es családi ház, isko-
lához, bolthoz közel eladó. Ugyanitt gyerek-
heverő, 2 db fotel asztallal eladó. Telefon:  
+36 20 628 5595

Nagykálló-ludastó, Geszterédi út 31 sz. 
alatt 2 szobás, fürdőszobás, cserépkályha fű-
tésű, családi ház 600 □ öl kerttel, nyári kony-
hával, pincével sürgősen eladó. Telefon:  
+36 30 453 3412

Nagykálló, Kálvin János u. 26. sz. alatt 2 szo-
bás, kis kertes családi ház, sok melléképülettel, 
cserépkályha és gázkonvektor fűtéssel eladó. 
Telefon: +36 20 395 9877

Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázi-
um közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős 
fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), 
felújítást igénylő, régi típusú, kertes csa-
ládi ház eladó. Telefon: 42 264 400 vagy  
+36 30 435 4921

Nagykálló központjához közel, felújításra szo-
ruló, polgári típusú ház, valamint Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek 
eladó. Telefon: +36 20 253 8170

Veres  
Vincének 

első születésnapja alkalmából.

Drága kicsi kincsünk!
Születésed napján szívből 
köszöntünk.
Te vagy a mindenünk,
nagyon-nagyon szeretünk.

Szerető Veres mama és papa. Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó állapot-
ban lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagykonyhás, 
összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 15,5 
MFt. Telefon: +36 30 724 5056

Nagykálló, Szakolyi köz 6. szám alatt 40 nm-
es, régi típusú családi ház, - fürdőszobás, cse-
répkályhás - 571 nm-es telken, telekáron eladó. 
Telefon: +36 20 392 0805

Nagykálló, Széchenyi u. 77. szám alatt 3 szo-
bás, összkomfortos, cserépkályha-gázkon-
vektor fűtésű, kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Telefon: +36 30 284 5818, vagy  
+36 70 637 4424

Nagykálló kertvárosi részén, Simonyi út elején 
200 □-öl (747 nm) építési telek eladó. Telefon: 
+36 70 248 2658

Nagykálló, Szakolyi út 73. szám alatt építési te-
lek, kis házzal eladó. Irányár: 2,1 MFt. Telefon: 
+36 20 477 5674

Nagykállóban, csendes, nyugodt környezetben, 
az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesí-
tett – villany, víz, – déli fekvésű, körbekerített, 
építési telek eladó. Telefon: +36 20 488 4690

Nagykálló külterületén (Papréten) 6276 nm 
szántó eladó. Telefon: +36 30 973 3061

Biri központjában kívülről teljesen felújított (új 
csatorna) 2 szobás családi ház (víz, villany, gáz) 
750 □-öl telekkel eladó, hitelre is. Polgármeste-
ri hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt 5 
percre.  Telefon: +36 30 320 7646

Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. sz.- alatti ingat-
lan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 
garázs, melléképület, kert. Azonnal beköltözhe-
tő! Telefon: +36 20 495 9883

Újfehértó, Lujza út 7. sz. alatti összkomfor-
tos családi ház, - tetőtér beépítéssel, 3 szobás, 
2 fürdőszobás, nappali+étkezős, garázzsal, 
kis kerttel – eladó. Irányár: 8,9 MFt. Telefon:  
+36 30 509 3599, vagy +36 70 703 3436

A l B é R l E T
Egyedülálló, nyugdíjas asszony albérletet ke-
res Nagykálló központjában, vagy ahhoz közel. 
Telefon: +36 30 533 1963

E l A D Á S - V é T E l
Megkímélt állapotban, alig használt BOLVAR 
típusú robogó eladó - 240 km-t futott. Telefon: 
+36 20 219 0765 

Zanussi hűtőszekrény, fogas, tükör, csillár, 
evőeszköz, porcelán étkészlet, poharak, kö-
zép- és összekötő szőnyeg eladó. Telefon:  
+36 70 278 4264

220v-os kukoricamorzsoló, Hajdú automata 
mosógép kitűnő állapotban, tárcsás mosógép 
jó állapotban, 9 kW-os sarokkandalló füstcsö-
vekkel, 850 mm-es erővágó eladó. Telefon:  
+36 70 359 8356

Eladó Mora négylángú gáztűzhely, fehér 
színű konyhaszekrény munkalappal és két-
tálcás, rozsdamentes mosogatóval. Telefon:  
+36 30 413 3468


