
A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXVII. évfolyam 11. szám – 2017. december 

Békés, boldog szép karácsonyt,
az új évre sikereket és jó egészséget kíván minden olvasójának 
a Nagykállói Hírmondó szerkesztősége

Több kiemelt jelentőségű 
nagykállói projekt is megvalósul-
hat városunkban a 2014–2020 kö-
zötti uniós költségvetési ciklusban. 
Szerepel ebben intézmény-fel-
újítás, inkubátorház kialakítása, 
illetve utak, járdák megépítése, 
városrészek rehabilitációja.

A 2014-2020 közötti fejlesztési 
ciklusban ismét jelentős támoga-
tási forrásokra pályázhatnak a ma-
gyarországi önkormányzatok és 
vállalkozók. Nagykálló Város Ön-
kormányzata az elmúlt időszakban 
több városfejlesztést érintő projek-
tet is elkészített, illetve nyújtott be, 
ennek köszönhetően már több nyer-
tes pályázatot is magáénak tudhat. 
Ilyen a Dél-Nyírségi foglalkoztatási 
paktum létrehozása, működtetése, 
amelyet városunk a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulással és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatallal 
konzorcium keretében valósít meg. 
A projekt a Nagykállói és Nyíregy-
házi Járásban azzal a céllal indult, 
hogy a térség foglalkoztatáspoliti-
káján javítson úgy, hogy az együtt-
működések hozzájussanak azokhoz 
a forrásokhoz, melyek segítségével 
képzési és foglalkoztatási program-
jaikat megvalósíthatják. A konzorci-
um tagjai a program megvalósításá- 
ra 130 973 420 Ft támogatást nyer- 
tek el.
A város vezetése már hosszú ide-
je kereste annak lehetőségét, hogy 

felújítsa, korszerűsítse az általános 
iskola épületeit. A Nagykállói Hír-
mondóban is beszámoltunk arról, 
hogy a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program pályázatán  
a közelmúltban 394 743 733 forintot 
nyert városunk a Nagykállói Álta-
lános Iskola alsó és felső tagozatos 
épületeinek teljes körű energetikai 
fejlesztésére, ami a külső homlokzat 
szigetelését, nyílászárók cseréjét, 
fűtéskorszerűsítést, napkollektorok 
felszerelését jelenti a jövő évben.
A Nyírségi Turisztikai Programban 
mintegy 104 millió forint támogatás-
ból megtörténik a Harangod látoga-
tóbarát fejlesztése, az Ekler Építész 
Iroda Kft. tervei alapján  megépül 
egy szociális blokk. Pályázati támo-
gatásból rövidesen elkezdődhet a 
görögkatolikus templom szentélyé-
nek felújítása is. 
Szintén régóta várt nagyberuhá-
zás valósulhat meg Nagykállóban 
a TOP pályázatának köszönhetően.  
661 484 000 forintot nyert ugyanis 
az önkormányzat az Ipari területek 

fejlesztése Nagykállóban című pá-
lyázatával, aminek része egy inku-
bációs épület kialakítása a volt vá-
sártér területén. Az inkubátorházban 
logisztikai raktár és további kisebb 
üzemek épülnek, többek között asz-
talos és lakatos műhely. Itt az induló 
vállalkozók kedvezményesen bérel-
hetnék ki a jól felszerelt üzemeket.
- Az inkubátorház megépítésével és 
a munkaerőpiaci paktumpályázat jó-
voltából jelentősen nőhet Nagykálló 
versenyképessége és - reményeink 
szerint - növekszik a térség gazda-
sági vonzóereje. Az inkubátorház a 
piacképes, lehetőségorientált vállal-
kozásoknak otthont adva növeli a 
városba betelepülő cégek számát is. 
Így a beruházás új munkalehetősége-
ket teremt, a foglalkoztatást bővíti, 
a vállalkozások számára kedvezőbb 
működési feltételeket biztosít. A fej-
lett vállalkozói infrastruktúra, a meg-
felelő vállalati környezet, a képzett 
munkaerő ilyen formán a városban 
rendelkezésre fog állni – mondta dr. 
Simon Miklós. Folytatás a 2. oldalon.

Újabb fejlesztési időszak kezdődik  
a város életében

Énekel: a Nagykállói Általános Iskola énekkara

2017. december 22-én (pénteken) 17 órakor 
a negyedik adventi gyertya meggyújtása 

a város vezetője és a történelmi egyházak 
közreműködésével történik.

Az év utolsó napján Nagykállóban  
17 órától

a római katolikus, a görög katolikus és a 
református templomban istentiszteletet és 

misét tartanak.
2017. december 31-én (vasárnap) 18 órakor

szeretettel várunk mindenkit  
a Szabadság térre, ahol

Juhász Zoltánnal, Nagykálló Város  
polgármesterével és

a történelmi egyházak képviselőivel együtt
búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük

a 2018-as esztendőt.

Tervek egyeztetése

A gyertyagyújtás után ünnepi műsor
KARÁCSONYVÁRÓ RÉZFÚVÓSOKKAL

a Szabadság téren

Kedves nagykállóiak!
Rohanó mindennapjaink lassan elcsendesülnek és szeretteink, családunk 
körében tölthetjük a karácsonyt. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyog 
fel. A karácsonyfákat ékesítő fények, az adventi koszorú nyugodt, békés 
lángú gyertyája mind-mind megtölti örömmel és melegséggel a nehéz na-
pokon megfáradt szívünket. De a szeretet lángja ne csak néhány napig, 
az ünnepek idején égjen szívünkben, hanem a hétköznapokon is maradjon 
izzása. Az ünnep ragyogása után is a szeretet legyen a szívünkben. 
Az év végéhez közeledve, az ünnep mellett, ebben a néhány örömteli, meg-
hitt napban tekintsük át az elmúlt évet, vegyük számba cselekedeteinket, 
s a közösen elért sikereknek, eredményeknek tiszta szívvel örüljünk. Ter-
vezzünk és tegyünk fogadalmat: jövőre még nagyobb igyekezettel és erővel 
fogunk küzdeni céljaink, elképzelésink megvalósításáért, egy boldogabb, 
nyugodtabb légkör megteremtéséért, a város, a közösség építéséért, mert az 
újesztendőben nagyon sok munka, feladat vár ránk.
Kívánom, hogy a karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében ünne-
pelnek – segítse Önöket testi és lelki feltöltődéshez. Legyen ez az ünnep a 
legmelegebb, a legőszintébb, lelki örömökben gazdag. 
Nagykálló minden lakójának szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és 
békés, boldog, eredményekben gazdag újévet kívánok! 

Tisztelettel: Juhász Zoltán
polgármester



Közélet 2

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
Nagykállóban folyamatosan kóborló 
kutyák zavarják a lakosság és az arra 
közlekedők nyugalmát, testi épségét. 
Erre való tekintettel kérem, amennyi-
ben az ingatlanán  ebet/ebeket tart,  azt 
az alábbiak betartásával szíveskedjen 
megtenni:
-  Az állattartó az ebét nyilvántartásba 

vétel céljából köteles 3 hónapos kor 
betöltését követően 15 napon belül 
bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző 
erről értesíti az állategészségügyi ha-
tóságot.

-  Az állattartó ugyancsak köteles beje-
lenteni, ha az eb elhullott, elveszett, 
tartási helye 3 hónapnál hosszabb 
időre megváltozott, vagy új tulajdo-
noshoz került!

-  Az állattartó köteles minden 3 hó-
napnál idősebb ebet veszettség ellen, 
saját költségén, a szolgáltató állat-
orvossal beoltatni. A 3 hónapos kort 
elért kutyát 30 napon belül be kell 
oltani, majd az első oltást követően 
6 hónapon belül meg kell ismételni 
az oltást. Ezt követően évenként kell 
veszettség elleni oltásban részesíteni 
az ebeket. 

-  Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet 
szabadon tartani. Bekerített ingat-
lanon szabadon csak úgy tartható, 
hogy onnan az eb sem a szomszédos 
ingatlanra, sem a közterületre ne jut-

hasson át, oda kinyúlni ne tudjon!
-  Közterületen csak pórázon szabad 

vezetni. Játszóterek területére kutyát 
bevinni pórázon vezetve is tilos!

-  Támadó, kiszámíthatatlan természe-
tű ebeket közterületen szájkosárral 
kell ellátni. Az eb által okozott sérü-
lésekért az állattartó tartozik felelős-
séggel!

-  A tulajdonos köteles gondoskodni 
arról, hogy az eb a közterületet ne 
szennyezze. Az kutya által okozott 
szennyeződés azonnali eltávolításá-
ról az állattartó köteles gondoskod-
ni!

-  Ebet szabadon engedni csak erre a 
célra kijelölt helyen, a tulajdonos 
felügyelete mellett lehet. Támadó, 
kiszámíthatatlan természetű állatok 
szájkosarát a kutyafuttató helyeken 
sem szabad eltávolítani!

-  Az állattartó köteles ebét, az állatvé-
delmi, állat- és közegészségügyi, a 
szabálysértési, a veszélyes kutyákra 
vonatkozó, továbbá a Ptk. szom-
szédjogra vonatkozó és az állattartó 
felelőségét  szabályozó jogszabályok 
keretei között  úgy tartani, hogy az 
a szomszédok nyugalmát ne zavarja, 
anyagi kárt ne okozzon, testi épséget 
és egészséget ne veszélyeztessen!

-  Támadó, kiszámíthatatlan természetű 
ebet kiszabadulását megakadályozó, 
mások testi épségét nem veszélyez-

tető módon kell tartani, és a telek, 
a ház (lakás) bejáratán a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető táblát 
szembetűnő módon el kell helyezni.

Amennyibe az állattartó Nagykálló 
Város Önkormányzata 51/2005. 
(XII.22.) Önkormányzati rendeletének 
18. §-ban foglaltakat megszegi, a Kép-
viselő-testület a közösségi együttélés 
szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak 
alapján a meghatározott közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás elkövetőjével szemben 
150.000 forintig terjedő közigazgatási 
bírságot szabhat ki. Ezen túlmenően 
az illetékes járási hivatal, mint álta-
lános szabálysértési hatóság 15.000 
forinttól 225.000 forintig terjedő bír-
sággal sújthatja. 
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 
az e tárgyban nagy számban érkezett 
lakossági bejelentésekre tekintettel 
fokozott ellenőrzésre számíthatnak az 
elkövetkezendő időszakban. 
Amennyiben a közterületen kóbor ebet 
látnak, kérem, készítsenek fényképfel-
vételt az ebről és amennyiben ismert 
Önök előtt a tulajdonos személye, azt 
a fényképfelvételre rögzítsék és juttas-
sák el a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatára (fsz. 140 ajtó). 

Bereczki Mária 
jegyző

Tájékoztató kutyatulajdonosoknak

Még ebben az évben kivágják a 
mára elöregedett, életveszélyessé 
vált harangodi erdő fáit. 

Az andalgóknak új útvonalat, a bú-
jócskázóknak rejteket, a nyári nap 
elől pedig árnyékot nyújtottak a 
harangodi akácsorok. 
-Az elmúlt években több alkalom-
mal is állapotfelmérést végeztünk a 
területen, és minden ilyen vizsgálat 
alkalmával megállapításra került, 
hogy a fák többsége  elöregedett, 
sérült, egy részük pedig kifejezetten 
életveszélyes – tájékoztatott Sveda 
Anita, a Harangodi Üdülőterületet 
üzemeltető Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Mi 
magunk is folyamatosan gondoz-
tuk a fákat, hiszen nekünk is nagyot 
sokat jelent a Harangod, az ott élő 
növény- és állatvilág, nem beszélve 
arról a sok-sok élményről, együtt 
töltött táborról, melynek alaphan-
gulatát ez a táj adja. Ezek a fák már 
„megtették szolgálatukat”, Istennek 
hála, hogy ez idáig nem történt sem 
baleset, sem tragédia.  A legkritiku-
sabb helyzet a Téka Népművésze-
tei Táborok ideje alatt volt, hiszen 
ilyenkor több százan sátoroztak az 
öreg fák lombjai alatt. Nagyon koc-
kázatos volt a helyzet az erősebb 
szélfúvások, vagy viharok idején. 
Az utóbbi hónapokban már nagyobb 
légáramlat sem kellett ahhoz, hogy 
aggasztó legyen a helyzet, hiszen 
tavasszal egy szélcsendes napon ha-
sadt ketté a tűzcsap előtti fa, majd 
az augusztusi Motoros Találkozón 

egy másikkal is ugyanez történt az 
étkező mellett, amit spaniferrel kö-
töttünk össze, hogy ne boruljon rá 
az épületre és ne veszélyeztesse több 
száz résztvevő épségét.
Sveda Anita elmondta, hogy az újabb 
szakvizsgálat megállapította, hogy a 
fák állapota tovább romlott, a törzse-
ken lévő fagycsíkok, a korhadás, az 
odvas foltok, valamint a lombkorona 
sérülései, - melyek közül már egy is 
elegendő veszélyforrás, - indokolttá 
teszi az akácos azonnali kivágását.
Nagykálló Város Képviselő-testü-
lete a közelmúltban, a 194/2017. 
(IX.13.) KT határozatában döntött a 
harangodi üdülőterületen lévő kiöre-
gedett, balesetveszélyes fák kivágá-
sáról. Ennek értelmében még ebben 
a hónapban megtörténik a vizes-
blokktól, a csűr vonalában, az ún. kis 
útig tartó fasor tarvágása.
- Sajnos a fák jelenlegi állapota nem 
tesz lehetővé más megoldást. Dön-
tésünket megnehezítette, hogy a fák 
mesterséges telepítése a homokos 
terület miatt nem megoldható. Ezért 

határoztunk a gyökérsarj felújítás 
mellett, ami azt jelenti, hogy a kivá-
gás után történik meg a gyökérszag-
gatás, mely nem jár a földterület ron-
gálásával, a fatönk a földben marad. 
A szaggatott gyökerek 1-2 év alatt 
új sarjakat hajtanak, amelyek kellő 
gondoskodás mellett lombosodnak 
majd. Ezt követően történhet meg a 
tönkök ún. megfúrása annak érdeké-
ben, hogy a tuskók minél hamarabb 
megsemmisüljenek – mondta Sveda 
Anita ügyvezető, aki hozzátette, 
hogy ez idő alatt a harangodi üdülő-
területre érkező vendégek közleke-
dése és ott tartózkodása biztonságos, 
illetve a sátras rendezvényeket sem 
kell majd elhalasztani, ugyanis a te-
rület mellett található fiatalabb erdő-
ben megoldható a sátorállítás. 
- Tisztában vagyunk azzal, hogy a 
harangodi látkép megváltozik ezzel 
a mindenki számára nehéz döntéssel, 
de bízunk benne, hogy néhány év el-
teltével még pompásabb és biztonsá-
gosabb lesz a MI HARANGODUNK 
- tette hozzá az ügyvezető.  

Megváltozik a harangodi táj 

Elöregedett, életveszélyessé vált a fák többsége

Folytatás az 1. oldalról.
- A frissen elnyert, csaknem fél mil-
liárd forint értékű „Humán szolgál-
tatások fejlesztése Nagykállóban és 
térségében” című pályázattal javítha-
tó a szakember ellátottság és a térség 
szociális biztonsága is – mondta dr. 
Simon Miklós, a térség országgyűlési 
képviselője.
Nagykálló, az említett három pályáza-
ton kívül közel 7 millió forint támoga-
tási összeget nyert az önkormányzati 
ASP (Application Service Provider) 
központhoz való csatlakozásra, ami 
a költséghatékony informatikai rend-
szer működtetését jelenti. Emellett 
egy Kormányrendelet szerint 24 mil-
lió forint áll rendelkezésükre a város-
ban lévő játszóterek felújítására. 
Sikeres pályázatot nyújtott be a 
nagykállói központtal működő Dél-
Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ is. Az intézmény 
több mint 13 millió forint támogatást 
nyert egy 9 személyes kisbusz be-
szerzésére, valamint egy játszósarok 
kialakítására.
Nagykálló Város Önkormányzata 
az említett nyertes projektek mellett 
további pályázatokat készített elő és 
nyújtott be, ezeket Juhász Zoltán pol-
gármester ismertette:
-„Egyik ilyen a Zöld Nagykálló Pro-
jekt, ami a városközpont környezet- 
és energiatudatos megújítását célozza. 
Ennek része egy térségi rendezvény- 
és konferenciaközpont létrehozása 
a volt művelődési ház felújításával, 
sétaövezet kiépítése az Ifi tanyától a 
görög katolikus templomig, a városi 
strandfürdő épületeinek felújítása, il-
letve még több zöldfelület kialakítása 
Nagykállóban” – tájékoztatott Juhász 
Zoltán. – „A jövőben szeretnénk to-
vább folytatni a kerékpárút építési 
programunkat, a BiKe - VI. ütem 
- Fenntartható közlekedés fejleszté-
se Nagykállóban című pályázattal. 
Ennek részeként bicikliút épülne a 
Birke tanya és Napkor között, járda 
készülne a Kossuth és a Kisharangodi 
úton a Birke tanya irányába, valamint 
felújításra kerülne több, már meglévő 
kerékpárút.”
A 2007-2013 közötti uniós költség-
vetési ciklusnak köszönhetően már 
megvalósult a város egyes részein a 
szegregált területek felszámolása, a 
lakosság felzárkóztatása. Az önkor-
mányzat ezt, illetve a városi infrast-
ruktúra megújítását célzó programját 
is tovább szeretné folytatni. Szintén 
pályázati forrásból kívánják megva-
lósítani a belterületi csapadékvíz-el-
vezető csatornahálózat III. ütem re-
konstrukcióját, szelvénybővítését és 
új vízelvezető csatornák kialakítását. 
Ezen kívül pályázatot nyújtottak be 
a Forrásdűlő és a Fintortagi bekötő 
út kiépítésére, a Korányi konyha fel-
újítására, az egészségügyi alapellátás 
fejlesztésére. Ez utóbbi projekt kere-
tein belül a Bátori út 24. szám alatti 
épület kerülne felújításra és átalakí-
tásra úgy, hogy a két házi gyermekor-
vosi és a négy védőnői alapellátás át 

tudjon ide 
költözni.
- Vélemé-
nyem szerint 
az elnyert, tíz, 
több mint 2 mil-
liárd forint összértékű, 
Juhász Zoltán polgármester úr által is 
részletezett pályázat megvalósításá-
val új fejezet kezdődik Nagykálló Vá-
ros fejlesztésének történetében, mely 
lendülethez a Nemzeti Összetartozás 
Kormánya minden segítséget megad. 
Gratulálok a város polgárainak, az 
önkormányzatának és közösségeinek 
a sikeres városépítő munkájához -  
tette hozzá dr. Simon Miklós, aki az 
elmúlt években Nagykállóban történt 
fejlesztésekkel kapcsolatban elmond-
ta: „A város nagy ütemben fejlődött. 
A beruházások révén a város arcula-
ta megváltozott, a közszolgáltatások 
biztonságosabbá váltak, nőtt a város 
térségi szerepe, megközelíthetősége, 
javult a közlekedésbiztonsága. A tel-
jesség igénye nélkül néhány fontos, 
az elmúlt időszakban megvalósult  
beruházást említenék: a komplex 
útfelújítási program keretében meg-
újult a 4912-es út, 1,2 milliárd forint 
értékben, mely felújítással 25 éves 
probléma oldódott meg. A közleke-
dők biztonságát jelentősen növeli a 
nagyforgalmú utak mellé épített ke-
rékpárutak is. A városban egy belterü-
leti és egy településeket (Nagykálló-
Biri)  összekötő kerékpárút valósult 
meg közel fél milliárd forint érték-
ben. A volt járásbíróság műemléki 
épületének életre keltése, könyvtár, 
közösségi tér kialakítása, továbbá a 
római katolikus templom süvegének 
felújítása, díszkert kialakítása történt 
meg a templomkertben. Az Óbester 
Étterem revitalizációjával, kávézó 
és rendezvényterem kialakításával, a 
Nap Strand kis léptékű fejlesztésével, 
Kálló-Coop épületének felújításával 
és parkolók létrehozásával is büsz-
kélkedhet a város. Nyolc ügyintézői 
állomással és egy fotófülkével ren-
delkező kormányablak is az ügyfelek 
rendelkezésére áll. Több mint 560 
millió forintos beruházással új reha-
bilitációs tömb épült meg a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont 
és Szakkórházban, ahol ellátják a 
térségi betegeket. Kiskálló szociális 
célú város rehabilitációja keretében 
a római katolikus imaház, karitász 
ház és környezetének felújítása, fia-
tal családok letelepedésének támo-
gatására pedig szociális bérlakások 
valósultak meg a régi polgármesteri 
hivatal épületében. Belterületi bel- 
és csapadékvíz védelmi fejlesztések 
jöttek létre a településen, megtörtént 
a szennyvíztisztító telep felújítása és 
fejlesztése a kor színvonalának meg-
felelően. Ezzel jelentős előrelépést 
tettünk a környezetünk védelmében. 
Az ivóvízminőség-javító projektnek 
köszönhetően javult az ivóvíz minő-
sége és nőtt az ellátás biztonsága” – 
sorolta dr. Simon Miklós országgyű-
lési képviselő. 

Újabb fejlesztési időszak  
kezdődik a város életében

nagykállói hírmondó nagykállói hírmondó
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A Nagykállói Hírmondó novembe-
ri számában a Nagykállói Csil-
lagösvény Íjászegyesület vezetője, 
Mosolygó Szabolcs Lelesz Lászlót, 
a Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Gimnázium és Kollégium tanárát 
kérdezte többek között arról, hogy 
miért választotta ezt a pályát? 
Milyen volt a Korányi Gimnázi-
umban dolgozni régen és milyen 
most? 
Amióta az eszemet tudom, a Korányi 
és a Budai mindig is szerves része 
volt az életemnek, a szüleim ugyanis 
ott dolgoztak, mindketten gazdasági 
vezetők voltak. Kisgyerekkoromban 
a nyári szünetekben bejárhattam az 
iskolák tornatermébe labdázni, gör-
korcsolyázni. 
Korányis diákként kedveltem a bi-
ológiát és a testnevelést, így a kö-
zépiskolából egyenes út vezetett a 
tanárképző főiskolára. Nyíregyházán 

szereztem főiskolai diplomát, majd 
a Pécsi Tudományegyetemen közép-
iskolai tanári diplomát, néhány évvel 
később pedig a Testnevelési Egyete-
men gyógytestnevelői oklevelet sze-
reztem.
1993-ban azzal az elhatározással 
kezdtem a tanári pályát, hogy a diá-
koknak élményszerű órákat tartsak, s 
ennek része legyen a játék, mert a já-
ték óriási élményt ad. Jónak tartom a 
heti öt testnevelés órát, de nem köny-
nyű ezt az időt megtölteni olyan tar-
talommal, amivel a gyerekeket meg 
tudjuk nyerni. Régen talán könnyebb 
volt rávenni a fiatalokat a mozgásra, 
de ma annyira leterheltek, hogy nem 
könnyű ez a feladat. Heti 36-38 taní-
tási órájuk van, utána fel kell készül-
niük a következő napra, ami nagyon 
fárasztó. Egyszerűen nincs (szabad)
idejük, sem magukra, sem egymás-
ra. A pályám kezdetén az iskoláknak 
közösségépítő szerepük is volt, ezzel 
szemben ma - ebben az elektronizált 
világban - már egyik iskola sem tudja 
ezt felvállalni. Az oktatási rendszer-
nek abba az irányba kellene változni, 
hogy a pedagógusoknak lehetőségük 

és idejük legyen az életre nevelni a 
diákokat, közösségi emberekké for-
málni őket.

Ön ezért keres a hivatásától merő-
ben eltérő, más hobbit, kikapcsoló-
dási lehetőséget?
A tanári pályán óriási jelentősége van 
annak, hogy napról-napra megújulva 
álljunk a diákok elé, s juttassuk őket 
új élményekhez, tudáshoz óráról-órá-
ra.

Egy éles váltással, hogyan került 
Ön a méhkaptárok mellé?
A mezőgazdaság már kisiskolás ko-
romtól szerepet játszott az életemben. 
A családomnak ugyanis volt egy kis 
földje, itt dohányt, paprikát, paradi-
csomot termesztettünk, s ezek mű-
veléséből mindenki kivette a részét. 
Amikor elkezdtem tanítani, Kertes 
János tanár úr szólt, hogy egyik is-
merőse, fél áron, eladna néhány méh-
családot. Belevágtam. Megszerettem 
a méheket, a velük való foglalatos-
ságot. Már több mint 20 éve, hogy 
kisebb-nagyobb sikerrel, de működik 
a méhészet.

Milyen törekvés vezérelte annak 
idején?
Nem a haszonszerzés, hanem az új 
benyomások, ismeretek szerzése, 
hogy a munka monotonitásából ki-
szakadjak, megújuljak, töltekezzek. 
Az is örömmel tölt el, ha végigsétálok 
a kaptársor előtt, vagy nézem, ahogy 
repülnek haza a virágporral a méhecs-
kék. Az ember ilyenkor azt érzi, hogy 
volt értelme felkelni. Természetesen 
a szépsége mellett sok buktatóval is 
jár ez a tevékenység, de én azt gon-
dolom: ez egy csodavilág! Aki egy-
szer belecsöppen és megszereti, az 
nem tudja elengedni. Szertartása van 
ennek a tevékenységnek, ami nagyon 
sok ember életéből hiányzik.

Ha már a szertartás szóba került, 
egy másik hobbijának, az íjászat-
nak is igen komoly rítusa van. 
Hogyan kezdődött?
Ez egy kacifántos történet. Annak 
idején anyai nagyapámnak saját lovai 
voltak, s amikor náluk nyaraltunk, mi 
is kivettük részünket a gondozásuk-
ból. Mindig nagy vonzódást éreztem 
a lovak iránt. Még pályakezdő tanár 
voltam, amikor Nagykállóban fogat-
hajtó versenyeket szerveztek, Torma 
Laci (a SZATE titkára) felkért, hogy 
legyek fogatbíró és ez óriási élmény 
volt számomra 
Később kipróbáltam a lovaglást, de 
komolyabban akkor kezdtem el vele 
foglalkozni, amikor a kislányom, 

Hanna iskolás lett és szeretett volna 
lovagolni. Magyra jártunk, ahol lovas 
és talpas íjász versenyt szerveztek, s 
itt találkoztam a nagykállói íjászok-
kal, Mosolygó Szabolcsékkal. Ez 
2012-ben történt, s azóta ennek a te-
vékenységnek is meghatározó szere-
pe van az életemben, mert amellett, 
hogy egy hobbi, kikapcsolódási for-
ma, jó együtt tölteni az időt ezekkel 
a hagyományőrző és tisztelő embe-
rekkel. Rítusa van az íjászkodásnak, 
a lovaglásnak, itt felelősséggel tarto-
zunk egymásért. Együtt, egymásért! 
Mind a két tevékenység óriási lelki 
szabadságot ad nekem. Röptetni sze-
lek szárnyán, vagy vágtatni a lovam 
hátán…
De talán mindennél fontosabb, hogy 
kint legyek a természetben, a szabad-
ban, s mindegy hogy méhészkedem, 
lovagolok, íjászkodon, vagy kerék-
pározom - feltöltődöm, s másnap új 
erővel tudom végezni a munkámat.

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
lehetőségét az Ön által feltett 
kérdésre?
Jánosi Lászlónét, Jolikát kérdezném, 
hogy milyen volt Korányis diáknak 
lenni, majd Korányis diákok szüle-
inek? Jelenleg hogyan telnek nyug-
díjas mindennapjai? A tanító éveiből 
mire gondol vissza büszkeséggel? 
Mióta nem tanít, lett-e új hobbija? 
Összességében, hogy érzi magát?

Itt járt
Kicsik és kicsit nagyobbak örömére 
Nagykállóba is megérkezett decem-
ber elején a Mikulás, a Szabadság 
téren felállított házába. A csillogó 
szempárokból ítélve nagy élmény-
ben volt részük a gyerekeknek. So-
kan verssel, énekkel köszöntötték a 
nagyszakállút, aki megígérte, hogy 
jövőre újra eljön hozzájuk.

Még tart a Ha Ön is tud egy cipősdoboznyi új, vagy hasz-
nált, de jó állapotban lévő játékot, ruhaneműt 
illetve édességet, könyvet, kifestőt, színes 
ceruzát stb. gyűjteni, hozza el a nagykállói 
Activzona Fitness terembe. Az akció ideje 
alatt várják azokat is, akik egy cipősdoboznál 
nagyobb ajándékot, ruhaneműt szeretnének át-
adni. Az összegyűjtött adományokat Nagykálló 
Város Önkormányzata segítségével a települé-

sen élő rászoruló családokhoz juttatják el kará-
csony előtt.

Az adományokat leadhatják:
2017. december 18-ig

hétköznapokon 7-21 óra, hétvégén  
10-18 óra között  

az Activzona Fitness teremben  
(Nagykálló, Szabadság tér 15. szám I. emelet).

A Görögkatolikus Egyházközség Szent Angyalok Karitász Csoportja ellátogatott a Dél-Nyírségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali Intézményébe. A Karitász csoport tagjai 
karácsonyi csomagokkal és saját készítésű süteményekkel ajándékozták meg a fiatalokat. Jaczkó György 
parókus atya áldást mondott karácsonyi énekekkel. Főtisztelendő asszony a „Fogyatékkal élő ember imája” 
című verssel köszöntötte a fiatalokat. Köszönjük a Karitász csoport tagjainak a figyelmességet, az ajándéko-
kat és az önzetlen segítséget. További Karitász tevékenységükhöz sok sikert kívánunk! Brinkusz Mónika

Véradás
HID Közösségi  Ház

Nagykálló,  Jókai  M. u.  34.
2017.  december 22.  (péntek) 

8  és  15,30 óra között

Személyi igazolványát, TAJ és lak-
cím kártyáját feltétlenül hozza ma-
gával!

nagykállói hírmondó
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Nagykálló Város Képviselő-
testülete december 4-én tartott 
lakossági közmeghallgatást. Az 
eseményen Juhász Zoltán pol-
gármester beszámolt a 2017-es 
esztendő legfontosabb történé-
seiről és a jövőbeli elképzelé-
sekről. Az eseményen került sor 
Nagykálló Településképi Arculati 
Kézikönyv tervezetének és a Te-
lepülésképi rendelet tervezetnek 
a bemutatására és véleményezé-
sére is.

A közmeghallgatáson Juhász Zol-
tán polgármester ismertette, hogy 
2017-ben az önkormányzat hatáskö-
réből kikerült és állami feladat lett a 
közoktatási intézmények (általános 
iskola, Korányi Frigyes Gimnázi-
um) működtetése, ez utóbbi szep-
tember 1-től a görögkatolikus egy-
ház fenntartásba került. Továbbra is 
önkormányzati, hivatali hatáskör: a 
közfoglalkoztatás, bölcsőde, óvo-
da, könyvtár működtetése, önkor-
mányzati segélyezés, közvilágítás, 
közutak, parkolók üzemeltetése, 
fenntartása, gyermekétkeztetés, 

közművelődési és településfejlesz-
tési feladatok ellátása.

Az önkormányzat gazdálkodása 
2017-ben

Az önkormányzat vagyona 2017-
ben 26 millió 404 ezer forinttal nőtt, 
év végére meghaladta a 10 milliárd 
forintot. Az ez évi költségvetési 
bevételek és kiadások főösszegét 4 
milliárd 331 millió forinttal hagy-
ta jóvá a képviselő-testület. Ebből 
közhatalmi bevétel (pl: az adó) 328 
millió forint volt, az önkormányzat 
működési támogatása 830 mil-
lió forint, amelyből 131 millió az 
önkormányzati feladatok ellátását 
szolgálja (pl. szociális ellátások, 
közvilágítás, közutak fenntartása, 
gyermekétkeztetés finanszírozá-
sa), 127 millió forintot a hivatal, 
164 millió forintot az óvoda mű-
ködésére fordítottak. A központi 
költségvetésből kapott 406 millió 
forint támogatás a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Társulás 
által ellátott szociális feladatokhoz 
kapcsolódik. A pályázati támoga-

tás 1 milliárd 253 millió forint volt 
2017-ben, amelyből 569 millió fo-
rint a közfoglalkoztatás fedezetét 
szolgálta. 

Adóbevételek

A városlakók által befizettet adó 
összege 2017-ben több 324 millió 
volt, míg a hátralék 40,5 millió fo-
rint.
-Ez a szám az előző évekhez képest 
csökkent, de még mindig jelen-
tős az önkormányzat kintlévősége 
– szögezte le a polgármester, aki 
kijelentette, hogy a kieső központi 
támogatásokat kompenzáló, új adó-
nemeket jövő évtől sem vezet be az 
önkormányzat, hogy ne terheljék 
tovább a lakosságot. 2018. január 
1-jétől azonban bevezetik az ide-
genforgalmi adót, de ez a lakosság-
ra nem ró anyagi terhet, mivel ezt a 
városunkba látogató, legalább egy 
vendégéjszakát eltöltő magánsze-
mélyek fizetik. 

Segélyezés, szociális juttatások 
2017 októberéig

 
A közmeghallgatáson elhangzott, 
hogy az önkormányzat havi rend-
szerességgel nyújtott átmeneti se-
gélyt.  Lakásfenntartási támoga-
tásban 171 fő részesült összesen  
4 235 000 Ft összegben, rendkívüli 
települési támogatást és átmene-
ti segélyt 212 esetben ítéltek meg  
530 ezer forint nagyságrendben, 
időskorúak támogatását - 259 000 
Ft összegben - 74-en kapták. Rend-
kívüli települési támogatást, teme-
tési segélyt 38 fő részére utaltak 

760 000 Ft összegben. Az önkor-
mányzati beiskolázási támogatás 
összege meghaladta a kétmillió 
forintot, amit 484 diák között osz-
tottak szét. Rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 676-an 
részesültek. A Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjra 58-an 
pályáztak. A Pénzügyi és Közjóléti 
Bizottság jóváhagyása alapján ré-
szükre összesen 2 880 000 forintot 
fizetett ki az önkormányzat. Tele-
pülésünkön 18 tartósbeteg gyermek 
részére nyújtottak támogatást ösz-
szesen 912 285 Ft összegben.

Intézmény üzemeltetés

Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda

A Szivárvány Tagóvodában 4, a 
Brunszvik Teréz Tagóvodában 7 
óvodai csoportban szeptemberben 
263 fő volt a beiratkozott gyerme-
kek létszáma. Az óvodai felada-
tokat 23 óvodapedagógus, 11 fő 
dajka, 1 óvoda titkár, 3 fő pedagó-
giai asszisztens látja el. Az óvodai 
nevelésen túl a pedagógiai szak-
szolgálat segítségével a gyermekek 
logopédiai fejlesztésen, egyéni fej-
lesztő foglalkozáson, pszichológiai 
tanácsadáson, mozgásfejlesztésen 
vesznek részt. 2017. évben az óvo-
da költségvetésében személyi jutta-
tásokra 167 millió forintot, a dologi 
kiadásokra 40 millió forintot bizto-
sítottak.
-Azt tudom mondani, hogy az itt 
dolgozók áldozatos munkáját ön-
kormányzatunk is elismeri, ezért 
lehetőségeinkhez képest mindent 

megteszünk, hogy megfelelő körül-
ményeket biztosítsunk számukra – 
jelentette ki Juhász Zoltán.

Ratkó József Városi Könyvtár

A könyvtár nyilvános városi könyv-
tárként működik 2017. január 1-jétől, 
amikortól is az iskolai fiókkönyvtárak 
leváltak az intézménytől. A könyv-
tári feladatokat jelenleg 2 főállású, 
felsőfokú végzettségű könyvtáros 
látja el. A könyvtárba beiratkozott 
olvasók száma 323 fő, 2017. évben 
5373 látogató járt a könyvtárban, 
akik több mint 6500 dokumentumot 
kölcsönöztek 
A könyvtár 2017. évi költségvetés-
ében 7 millió forint személyi jut-
tatás, 7 millió forint dologi kiadás 
fedezete lett jóváhagyva.

Közfoglalkoztatás 2017

-Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017 
márciusában ismét elindult a Start-
mintaprogram, 6 közfoglalkoztatási 
program keretein belül. Összesen 
315 fő regisztrált álláskeresőt vagy 
foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban részesülő személyt tudtunk 
bevonni a munkába – tájékoztatott 
Juhász Zoltán. 
A Start-mintaprogramokon kívül, a 
Hosszú közfoglalkoztatási progra-
mok keretein belül 118 főt foglalkoz-
tatunk. Ebből 31 fő szociális segítő, 
27 fő közterületi segédmunkát vé-
gez, 60 fő pedig képzésen vesz részt, 
melynek során szociális gondozó- és 
ápoló, családellátó, valamint köz-
pontifűtés-szerelő végzettséget sze-
rezhetnek. 2017-ben összességében 
433 fő regisztrált álláskeresőt és 
foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban részesülő személyt tudtunk 
bevonni a közfoglalkoztatásba – 
mondta Nagykálló Város polgármes-
tere a közmeghallgatáson. 

Tervek 2017-re tervezett célok, 
feladatok

Ezt követően Juhász Zoltán is-
mertette Nagykálló Város Önkor-
mányzat által elkészített, beadott és 
elnyert pályázatokat (ezekről rész-
letes leírás a Nagykállói Hírmondó 
1. és 2. oldalán található)
A közmeghallgatáson ezután a la-
kosság részéről érkezett kérdések 
és javaslatok hangzottak el. Az 
idei közmeghallgatáson került sor 
Nagykálló tervezett Településképi 
Arculati Kézikönyvének és a Tele-
pülésképi rendeletének bemutatásá-
ra és véleményezésére is.

Közmeghallgatást tartott a nagykállói képviselő-testület

Lakossági tájékoztató
Tisztelt nagykállói lakosok, egyeztetési partnerek! 
Tájékoztatom Önöket, hogy Nagykálló Város Önkormányzata a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben előírtak szerint Nagykálló Vá-
ros igazgatási területére vonatkozóan helyi építési szabályzatának és 
szabályozási tervének átfogó módosítását készítteti.
A Rendezési tervmódosítás véleményezési szakaszához elkészített 
a településrendezési eszközök tervezete Nagykálló Város honlapján 
- www.nagykallo.hu - megtekinthető.  Kérem, ezzel kapcsolatosan 
tegyenek javaslatokat, észrevételeket, illetve nyilvánítsanak véle-
ményt.
A véleménynyilvánításukat: 2017. december 11. - 2018. január 11. 

között 30 napon keresztül tehetik meg alábbi címekre:
Levélben: Nagykálló Város polgármestere  

320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
E-mail-ben: polgarmester@nagykallo.hu.

Válaszlevelükben kérem, hogy tüntessék fel a hivatkozási számun-
kat. (82/2017.)
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a véleményezési 
eljárás keretében 

LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megrendezésre.
IDŐPONTJA: 2018. január 3-án szerdán 16.00 órai kezdettel.

HELYE: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala 
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. (fsz. házasságkötő terem)

Tisztelettel: Juhász Zoltán
polgármester

Felhívás
Tisztelt Nagykállói Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Nagykálló Város Önkormányzata 
(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) a 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendeletben előírtak szerint készíti a Nagykálló Város Településképi 
Arculati Kézikönyvét és Településképi Rendeletét.
A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet 
tervezet Nagykálló Város honlapján www.nagykallo.hu tekinthető 
meg. 
Kérem, hogy az elkészült dokumentumok alapján tegyenek javasla-
tokat, észrevételeket, illetve nyilvánítsanak véleményt.

A véleménynyilvánításukat 2017. december 22.-ig tehetik meg 
alábbi címekre:

Levélben: Nagykálló Város polgármestere 
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

E-mail-ben: polgarmester@nagykallo.hu.
Válaszlevelükben kérem, hogy tüntessék fel a hivatkozási számun-
kat. (6272/2017.)

Tisztelettel: Juhász Zoltán
polgármester

nagykállói hírmondó nagykállói hírmondó



A VII. Kállai Kettős Kórustalálko-
zón fellépő tizenegy énekkar, több 
száz kórustagja kiváló produkció-
jával ajándékozta meg a közönsé-
get november 25-én Nagykállóban.

Az ének, az emberek egymás köz-
ti kommunikációjának mindig is az 
egyik eszköze volt. A kóruséneklés 
azért is különleges ezen belül, mert 
új perspektívát nyit meg, hiszen 
nem magányosan, hanem közös-
ségben szólalnak meg a dallamok.
Nagykállóban, a ragyogó zenei él-
ményt nyújtó rendezvényen, az el-
hangzó kórusművek a zenetörténet 
szinte valamennyi korszakát felölel-
ték.
-Örömünkre szolgál, hogy en-
nek a rangos megmérettetésnek 
Nagykálló ad helyet. Annak a 
rendezvénynek, amelynek célja a 
minősítés mellett az, hogy bemu-
tatkozási lehetőséget teremtsen a 
kiemelkedő színvonalú együttesek-
nek, másrészt, hogy fóruma legyen 
a kortárs magyar és európai kórus-
művek megismerésének. A válasz-
tott művek új élményeket jelente-
nek a résztvevők számára, másfelől 
frissítik az énekkarok repertoárját is 
– ezekkel a gondolatokkal nyitotta 
meg Juhász Zoltán polgármester a 
találkozót.
A rendezvényen az énekkarok elő-
adását szakértő zsűri értékelte, 

amelynek tagja volt: prof. dr. Sándor 
Zoltán karnagy, tanszékvezető egye-
temi tanár, Ács Ildikó, a Nyíregyházi 
Egyetem Ének-zene tanszékének ve-
zetője és Gebri József, nyugalmazott 
főiskolai docens.
A VII. Kállai Kettős Kórustalálko-
zó Nívódíját, a zsűri döntése alap-
ján, a nagykállói Cantarella Kama-
rakórus, a Liszt Ferenc Vegyeskar 
(Vásárosnamény) és a Nyíregyházi 
Egyetem Kamarakórusa kapta. Kar-
nagyi díjat: Rózsa Zoltán (Meglepe-
tés Énekegyüttes - Nagykálló) és Ba-
logh Ferencné (Zenebarátok Kórusa 
- Mátészalka) dirigens vehetett át. 
A rendezvény Különdíját a Wesley 
Károly Kórus (Nyíregyháza) kapta. 
A találkozón a tizenegy énekkarból 
nyolc együttes kérte minősítését. A 
Magyar Kórusok, Zenekarok és Nép-
zenei Együttesek Szövetsége „Ének-
lő Magyarország” elnevezésű minő-
sítésében.
-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 
nagy hagyománya van az énekkari 
kultúrának. Sajnos, azt tapasztaljuk, 

hogy sok helyen eltűnnek az általá-
nos iskolai, középiskolai kórusok, 
csökken az óraszám, egyes iskolák-
ban nincs szakképzett pedagógus, a 
felnőtt kórusoknak így nincs utánpót-
lásuk. Ezért is nagyon fontosnak tar-
tom, hogy Nagykállóban rendszere-
sen megszervezik ezt a találkozót. Én 
azt gondolom, hogy a lényeg a közös 
együttlétben, a közösségfejlesztés-
ben, az éneklésben van, és akik el-
jöttek, megméretettek, mindannyian 
magas fokon művelik ezt – mondta a 
rendezvényt értékelve professzor dr. 
Sándor Zoltán, a zsűri elnöke.
Nagykállóban a kórustalálkozók, 
hangversenyek, koncertek megszer-
vezésével, helyi énekegyüttesek 
támogatásával szeretnék az itt élő 
emberekhez közelebb hozni a zenét, 
hogy nehéz, munkával teli napok 
után, egy-egy ilyen alkalom lelki fel-
töltődést jelentsen számukra
-Nagy szükség van erre a rendez-
vényre, hiszen a találkozó az egyik 
fóruma annak, hogy a kultúrát ilyen 
módon is közvetítsük a nagykállóiak 
és a környéken élők számára. Kevés 
olyan település van a környéken, ahol 
olyan együttes működik, amelyik 
bemutatkozhat egy ilyen rendezvé-
nyen. Mi, nagykállóiak büszkék le-
hetünk arra, hogy városuknak három 
énekkara is van, s közülük idén kettő 
remek szereplésen van túl – mondta 
Sveda Anita, a rendezvényt szervező 
Nagykállói Nonprofit Kft. ügyveze-
tője.

OKtatás, Kultúra5

Kincsek tára
A Nagykállói Népművészeti Egyesület és a  

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. 

NAGYKÁLLÓ KINCSEI 
címmel kiállítást rendez. 

Szeretnénk ismét megmutatni, hogy a nagykállói emberek milyen 
sokrétű, szemet gyönyörködtető alkotásokat tudnak létrehozni,  
bemutatni (pl. kosár, csuhé, gyöngy, hímzés, csipke, faragás,  

festmény, gyertya, üveg, üvegfestés, selyemfestés, origami, makett, 
bőr, szőttes, baba, nemez, kerámia, stb.)

Kérjük azon kedves nagykállói lakosokat, akik két kezük  
munkájával készítenek valami szépet, vegyenek részt  
a 2018. januárban tartandó kiállításon alkotásaikkal.

A tárgyak leadási ideje: 2018. január 10-11-12.  
(kizárólag ezen a három napon)

14-18 óra között 
A tárgyak leadásának helye: Nagykállói Népművészeti Egyesület

(Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

A kiállítás megnyitója: 2018. január 22.  17 óra, 
Polgármesteri Hivatal 3. emeleti tanácsterem  

(Kállai Kettős tér 1.)

További információ:
Félegyházi Józsefné személyesen, telefonon:  

06 42 263 161, 06 20 9851 150
Sveda Anita személyesen, telefonon: 06 30 257 7065

FELHÍVÁS

Hagyomány a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium 
kéttannyelvűs karácsonyi ün-
nepségén, hogy felelevenítjük a 
Nagykálló-Metzigen testvérvá-
rosi kapcsolat keretében szerzett 
élményeinket. Egy színes prezen-
tációban osztjuk meg tapasztala-
tainkat diáktársainkkal.

Idén nyáron is két turnusban, öten 
kaptunk lehetőséget arra, hogy se-
gítsük az evangélikus ifjúsági tábor 
szervezőinek és lebonyolítóinak 
munkáját. A tábor egy erdős terül-
ten található, ezért sokat túráztunk 
és más programokat (pl. mini golf, 
strandolás) is tudtunk szervezni a 
városban. Feladataink sokrétűek vol-
tak. A gyerekek korosztály szerint 
voltak csoportokba osztva, mi pedig 
csoportvezetőként tevékenykedtünk 
két német társunkkal. A nap folya-
mán érdekes programokon vettünk 
részt a gyerekekkel: gólyalábakat 
készítettünk, batikoltunk és más kéz-
műves foglalkozásokat végeztünk, 
ügyességi játékokat játszottunk. A 

legnagyobb élmény számunkra az 
„Überfall” volt, ami egy nagyon ked-
velt játék a német gyerekek körében. 
Ennek lényege, hogy az erdőben két 
csapat küzd meg egymással és az 
nyer, aki több cipőt tud az ellenféltől 
megszerezni. A cipőket csokoládé-
val lehetett visszavásárolni. Nagyon 
jól éreztük magunkat ez idő alatt, 
izgalmasan teltek mindennapjaink 
a gyerekekkel. Nyelvtanulás szem-
pontjából is hasznos volt ez a 2-2 
hét. Sok új, a mindennapokban hasz-
nálatos kifejezést tanultunk a gyere-
kektől, és anyanyelvi munkatársaink 

is nagyon segítőkészek voltak. Nagy 
élmény volt számunkra részt ven-
ni a táborban, amit ajánlani tudjuk 
másoknak is. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium igazga-
tóhelyettesének, Tudlik Tibornénak, 
valamint némettanárainknak, Tóth 
Irénnek és Szabóné Gyalog Mária 
tanárnőknek, hogy segítettek eljutni 
Metzingenbe.

Berecz Eszter, Juhász Boglárka, 
Juhász Leonóra Inez,  

Suller Stella, Vonza Fanni
11. A osztályos tanulók

Nagykálló németországi testvérvárosában jártak élmény- és tapasztalatszerző nyári 
táborban

Metzingeni élmények

Ismét Nagykállóban jártak Kodály követői

EMLéKHéT éS ÁTADÓüNNEPSéG A KÁLLAYBAN
Hosszú évek óta hagyomány, hogy az MSZC Kállay Rudolf Szak-
középiskolában novemberben az intézmény névadójára emlékeznek. 
Ilyenkor adják át az oktatási intézmény két tanulójának kiemelkedő 
tanulmányi eredményükért, példamutató magatartásukértés szorgal-
mukért járó Ilosvay- és Kállay-díjat. Az idei évben kettős ünnepet 
tartottak az iskolában, ugyanis ekkor adták át az újonnan kialakított 
tankonyhát is az épület alagsorában, amely a szakács és pincér tanulók 
szakmai gyakorlatát segíti ezentúl.

A Ratkó József Városi Könyvtár valamennyi dolgozója nevében 
tisztelettel megköszönjük érdeklődésüket könyvtárunk, illetve 

könyvtári szolgáltatásaink iránt.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk  

2017. december 24-től 2018. január 1-ig zárva tart.
Nyitás: 2018. január 2., 9.00 óra.

Szolgáltatásaink változatlan körével 2018-ban is szeretettel  
várjuk minden tisztelt régi és új olvasónkat intézményünkben!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÉS 
LÁTOGATÓNKNAK SZERETETTELJES, 

BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG, 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Cantarella Kamarakórus

Meglepetés énekegyüttes

nagykállói hírmondó



Közélet 6

Kedves Fiatalok!
Várunk 16-25 év közötti középfokú végzettséggel nem rendelkező fi atalokat a BUDAIBA! 
ISKOLAPAD ÚJRATÖLTVE program keretén belül érettségi bizonyítványt szerezhetsz. 

MSZC 
BUDAI NAGY ANTAL SZAKGIMNÁZIUMA 

NAGYKÁLLÓ

Kedves Fiatalok!
Várunk 16 25 év közötti középfokú végzettséggel nem rendelkezőő fiatalokat a BUDAIBA!

I S K O L A P A D  Ú J R A T Ö L T V E   

Elérhetőségeink:
Cím: 4320 Nagykálló, Korányi F. u. 27.
Telefon: 42/263-104 vagy 42/563-140
Honlap: http://www.bnaszki.hu
E-mail cím: nagykallo.budai@gmail.com

Jelentkezési határidő: 
2018. január 05.

MIT NYÚJTUNK:
· hároméves program
· megértő tanárok
·  egyéni tanrend 

(nem kell otthagyni munkahelyed)
·  mentor tanár készít fel az érettségi 

tárgyakból
·  tabletet kapsz a felkészülésed 

megkönnyítésére
·  minden hónapban 8.000 Ft 

Erzsébet utalványt kapsz

ANNAK SZÓL A FELHÍVÁS, 
AKI KIMARADT AZ ISKOLÁBÓL:
· családi probléma miatt
· gyerekvállalás miatt
· fegyelmi vétség miatt
· hiányzások miatt
· munka miatt
· iskolai zaklatás miatt stb.

VADON  
MIKLÓSNAK 

Nagyon sok boldog  
névnapot kívánnak!

Felesége és gyermekei, Me-
linda, Gabi, Kitti 

NAGYKÁLLÓI  
JÓTEVŐK
Nagykállóban, a Csalá-
dok Átmeneti Otthonába 
a gyerekek nagy megle-
petésére és örömére idén 
is ellátogatott a Hites Mi-
kulás. A helyi Hit Gyü-
lekezete támogatásával 
minden gyerek többféle 
gyümölcsöt és mikulás-
csomagot kapott.

Lelkünk az URat várja, Ő a mi 
segítségünk és pajzsunk. Benne 
van szívünk öröme, mert szent 
nevében bízunk. Maradjon ve-
lünk, URam, szereteted, mert mi 
is benned reménykedünk! Zsolt. 
33, 20-22

Szeretem az adventi ünnepkör me-
legségét. Mindig szerettem. Az illa-
tokat, ahogy az orromban olvadoz-
nak, a fahéj, fenyő, gesztenye, aszalt 
narancshéj aromái… Szeretem a téli 
esték díszes fényeit. Pazarló talán, a 
látvány mégis kiemeli az embert a 
téli este csípős, egyhangú hidegéből. 
Megéri. Szeretem az iskolások kará-
csonyi készülődését, a betlehemes 
próbákat, hogy ajándékot alkotnak 
egész lényünkkel, s ezt adjuk advent 
végén, karácsonykor. 
Mindezek miatt fáj évről évre egy-
re jobban, hogy leszűkül az adventi 
készülődés a görcsös ajándék ku-

tatás terébe. Fáj, hogy az illatokat 
talán meg sem érezzük és az ízeket 
már ki sem élvezzük. Fáj, hogy az 
anyag áll a középpontban a lélek, s 
a Lelkek Ura helyett. Ránk terhe-
lik az ajándékvásárlás súlyát, pedig 
konkrét ajándékokra jómagam alig 
emlékszem. Minden karácsonyról 
az előkészületek, a készülődés képei 
élnek bennem. A gyülekezeti alkal-
mak, családlátogatások, a mézeska-
lácssütés édes, ragadós délutánjai. S 
belefájdul a szívem, hogy a legtöbb 
dolgozó ember ma is, ugyanígy ve-
szíti el a karácsonyra hangolódás 
élményét a rohanás miatt. S beesünk 
szentestére kifacsarva, az örömöt 
keresve, de sokszor csak felszínét 
kapargatva. 
A zsoltáríró jókor szólít meg ben-
nünket! Lelkünk az Urat várja. Bi-
zony, várja a lélek, hogy ünnepet, 
megállított időt hozzon közénk, 
nekünk az Isten. Olyan karácsonyi 

napokat, melyeknek emléke elkísér, 
feltölt később is bennünket. Várjuk 
az Urat, hogy többet érezzünk az il-
latokból, az ízekből, az örömből, a 
szeretetből! 
Lelkünk az Urat várja, mert tudjuk, - 
sokszor tagadva is, de tudjuk -, hogy 
Ő a mi segítségünk és pajzsunk. Ő ül 
mellénk elmagányosodott estéken, 
Ő ragyog az asztalhoz gyűlő csalá-
dok felett. Annyi örömöt tartogat ez 
az időszak, csak tudjunk tartalmasan 
várni rá! Várni az egyetlen, igazi ka-
rácsonyi ajándékra, Jézus Krisztusra. 
…akinek szent nevében bízva szí-
vünknek örök öröme van! Jézus. Mit 
jelent ez a név? „Isten megszabadít.” 
Megszabadít a rohanás szükségétől, 
az ajándékhajszolástól mert Ő maga 
az ajándék! Az egyetlen, eredeti ka-
rácsonyi ajándék Jézus! Általa és 
Vele van valóban boldog karácsony!

Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész

2017. december 25-én a mi 
Urunk és Istenünk, az üdvözítő 
Jézus Krisztus testben való szüle-
tését ünnepeljük!

A Római Martyrologiumezt írja: 
„A világ teremtésétől számolva, a 
görög egyház korszámítása szerint 
5508-ban, a római egyház számí-
tása szerint 5199-ben, a vízözöntől 
számított 2957. évben, Ábrahám 
születése után 2015-ben, az izrae-
liták Egyiptomból történt kivonu-
lása után 1510-ben, Dávid király 
fölkenésétől 1302-ben, a Dániel 
jövendölése szerinti 65. évhétben, 
az olimpiászok 194. évében, Róma 

alapítása után 752-ben, Augusztus 
Octavianus uralkodásának 42. évé-
ben a világ hatodik korszakában, 
midőn az egész földkerekségen 
béke uralkodott, megszületett JÉ-
ZUS KRISZTUS, az örökké való 
Isten, az örök Atyának Fia, ki el-
jövetelével a világot megszentelni 
akarván, a Szentlélektől fogantatva, 
fogantatásának kilenc hónapja le-
teltével Judea Betlehemében Szűz 
Máriától emberré lett!”
Ünnepét hajdan a vízkereszttel 
együtt ünnepelte egyházunk. A de-
cember 25-i ünneplés nyugaton 354 
körül vette kezdetét, keleten 376-
380 körül jött szokásba. Ugyanezen 

a napon ünnepli a görög egyház a 
mágusok megjelenését Jézus előtt.
Az előesti nagy zsolozsmán így 
imádkozik egyházunk: „Titokban 
születtél egy istállóban, de az egek 
azt mindenkinek hirdették, csillagot 
állítván fel ajkak helyett, Üdvözí-
tőnk, mely bölcseket vezetett hozzád, 
kik leborulva imádtak téged. Velük 
együtt Uram minket is üdvözíts!”
Ennek az üdvösségnek az útját kí-
vánom minden kedves olvasónak 
és az egész világnak! Áldott kará-
csonyt és kegyelmekben gazdag 
boldog új esztendőt!

Jaczkó György 
nagykállói parókus

Egy hajléktalan ült a padon, egyszer 
csak mellé lép egy jól öltözött férfi 
és takaros ételhordóban meleg ételt 
kínál neki. A hajléktalan szeme fel-
ragyog, valaki gondolt rám, végre a 
sok megaláztatással összeszedet pár 
forintért vett szalámi, esetleg hideg 
konzerv és kenyér helyett finom, 
meleg, házi koszt. Ránéz a jól öl-
tözött férfira, kis gondolkodás után 
a következő kérdést teszi fel neki: 
Mondja, miért hozott nekem enni? 
A válasz azonnal érkezett: -Jézus 
miatt! - mire megszólal a hajléktalan 
elszomorodva: Azt hittem értem…

 Mikor hallottuk Krisztustól, hogy 
az Isten miatt tette a jót, Isten miatt 
gyógyított beteget, csendesített le 
viharokat, támasztott fel halottakat, 
lakatott jól embereket. Mindig min-
dent miattunk tett, értünk tett. Ér-
tünk lett emberré, értünk született 
meg, értünk vállalta a megváltást, a 
halált! Lehet, hogy sokak számára 
az értünk túl általános és kibúvót 
jelent a felelősség alól, akkor így 
mondanám, érted – érted?
Na és erre mit válaszolsz? Ki kérte 
rá? Én nem akartam? Nekem nem 
kell tőle semmi. Csak egy baj van, 

az a szeretet nem kérés és kívánság 
dolga, nem is érdem szerint van 
adva, Jézus felénk áradó végtelen 
szeretete csak van, és egyszer csak 
befogadásra talál, mint a Szent csa-
lád, pont olyan rendezetlen, sivár, 
kietlen falak közé és onnantól kezd-
ve elindul egy új élet és a szegényes 
istállóból, királyi szállás lehet. Mert 
mindez érted történt és történik!
Áldott karácsonyt és boldog újesz-
tendőt kívánok minden jóakaratú és 
nem egészen jóakaratú embernek!

Ruszki Gábor 
római katolikus plébános

Adventi gondolatok

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Jézus felénk áradó végtelen szeretete

HORVÁTH SÁNDORT éS  
FELESéGéT, PACZA ERZSéBETET 

házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából 
szívből köszönti szerető családja.

„Áldja meg az Isten két dolgos kezetek,
értünk aggódó jóságos szívetek.

Kérjük az Istent, adjon erőt, egészséget
és még sok-sok együtt töltött boldog évet!”

AZ ALAPÍTVÁNY MIKULÁSA IDéN IS JÓTéKONYKODOTT
A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának tagjai idén 
is Mikulásváró ünnepséget rendeztek, amelyre közel száz gyermeket hív-
tak meg. A már hagyománynak számító rendezvényen a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium diákjai adtak műsort a gyerekeknek, majd meg-
érkezett a Mikulás is, aki név szerint szólítva ajándékozta meg a kicsiket.

nagykállói hírmondó nagykállói hírmondó
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. január 17. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. 

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





November elején kirándult a 
nagykállói Őszi Napfény Nyug-
díjas Egyesület. Úti cél: Tokaj-
Tarcal volt, a híres történelmi, 
hegyaljai borvidék központja. 

Tokajnak számos műemléke és 
műemlék jellegű épülete van, me-
lyeket a városi sétán csodálhattunk. 
A múzeumi tárlatvezetésen szőlő-
műveléssel, annak feldolgozásával 
kapcsolatos régi tárgyakat, mező-
gazdasági eszközöket, szőtteseket, 
fegyvereket, bútorokat láthattunk a 
16-17. századtól napjainkig. 
Tarcal város közvetlen szomszédsá-
gában magasodó dombon áll Krisz-
tus Urunk nyolc és fél méteres, mo-
numentális szobra. Az emelkedőre 

felkapaszkodva gyönyörködhettünk 
a panorámában, az elmúlást sugalló 
ősz színeiben. Észrevehetően min-
den idelátogató mintegy zarándok-
helynek tekinti e magaslatot.  Záró 
aktusként az már csak természetes, 
hogy megízleltük a „Tokaj szőlő 
vesszein” termő szőlőből sajtolt ne-

dűt. A 20 fős létszámmal történelmi 
ismeretekkel gazdagodva, élménye-
inket gyarapítva és egészségesen 
elfáradva tértünk vissza otthona-
inkba. Köszönet a támogatóinknak 
és szervezőinknek.                                                                           

Krizsai Lászlóné  
egyesületi tag

Tokaji élményekkel gazdagon

A NARE nemzetközi kapcsolatai

25 éve alakult a SZATE

A Nagykálói Röplabda Egyesület 
(NARE) megalakulása óta (2010) 
kiemelt figyelmet fordít a jó 
sportbaráti kapcsolatok kiala-
kítására a környező országok 
röplabda csapataival. 

Sportegyesületünk által rendezett 
tornákon mindig jelen vannak len-
gyel, szlovák, cseh, gyakran ukrán 
együttes is, többször közülük kerül 
ki a tornák győztese. Versenyeink 
színvonalát jelzi, hogy egyre gyak-
rabban túljelentkezés van a 16 csa-
pattal megrendezett tornáinkra. 
Évente többször találkozunk a test-
vérvárosok röplabdázóival is. Így 
volt ez májusban is, amikor a több 
mint 180 sportoló részvételével meg-

rendezett röplabdatornánkon részt 
vettek Limanowa (Lengyelország), 
Borsi (Szlovákia), Tasnád (Romá-
nia) csapatai is. A tasnádi sportolók 
október 29-én rendeztek egy erős 
csapatokat felvonultató versenyt, 
amelyet a NARE nyert meg.  Előtte 
szeptember 23-án Királyhelmecen 
(Szlovákia) voltunk meghívásos 
tornán és elhoztuk a győztesnek 
járó serleget. A Lesko (Lengyelor-
szág) által november 24-25-én meg-
rendezett X. Teremröplabda Tornára 
kiemelten készült csapatunk. A két-
napos színvonalas verseny minden 
mérkőzését megnyerve a NARE lett 
a torna győztese.
A csapat most a Megyei Teremröp-
labda Bajnokságra készül, ahol ed-

dig váltakozó sikerrel szerepeltünk. 
Bízunk benne, hogy ezúttal a NARE 
nevéhez méltóan még jobb eredmé-
nyeket érhetünk el - tavasszal.

Popovics József, 
a NARE elnöke

Megalakulásának 25. évforduló-
ját ünnepelte a közelmúltban a 
Szabadidősport és Természetba-
rát Egyesület. 

Nagykállóban 1992. november 27-
én alakult meg a Szabadidősport és 
Természetbarát Egyesület (SZATE), 
ezt napra pontosan 25 évvel később 
megünnepelték lelkes alapító tagjai, 
támogatói, természetjárói. 
- A kilencvenes évek elején szüle-
tett meg a gondolat, hogy valamit 
kezdeni kéne a szabadidősporttal, 
mert senki sem foglalkozott vele. 
Annak idején olyan egyesületet 
akartunk létrehozni, amely nem kö-
tődik a múlt egyetlen szervezetéhez 
sem, az alapítók pedig mind agilis, 
egy új szervezetet létrehozni és azt 
működtetni tudó emberek legyenek. 
A hozzám korban és mentalitásban 
közelálló barátokat kerestem meg, 
akik szakmailag is képben voltak 

egy sportos egyesület létrehozásá-
ban – mondta az eseményen Torma 
László, a SZATE titkára. - Voltak, 
akik nem mertek igent mondani, 
végül 12-en döntöttünk úgy, hogy 
megalakítjuk egyesületünket.
Torma László elmondta: mozgal-
masan telt számukra ez a negyed-
század. Mindvégig az alapszabá-

lyukban foglaltaknak megfelelően 
tették, illetve teszik ma is a dolgu-
kat, valósítják meg célkitűzéseiket, 
például szerveznek sporteseménye-
ket (futóversenyeket, futballtorná-
kat stb.), természetjáró túrákat.
-A jövőben is szeretnénk ezeket a 
tevékenységeket tovább folytatni, 
mert azt tapasztaljuk, hogy roppant 
nagy igény van rájuk – mondta ter-
veikről a SZATE tikára – Emellett 
vannak emlékeink, amelyeket ápol-
ni kell. Az évek során három alapító 
tagunkat – dr. Major Attilát, Janics 
Tibornét (Horváth Ibolyát) és dr. 
Szabó Imrét - veszítettünk el. Az 
ő tiszteletükre kialakítottunk egy-
egy emlékhelyet: az Ibolya-ligetet 
és a Kuki Vízibázist, ezeket folya-
matosan gondozzuk, illetve évről 
évre megszervezzük a Dr. Major 
Attila Nemzetközi Teremlabdarúgó 
Emléktornát – tette hozzá Torma 
László.

Az eredményes NARE csapat tagjai

Boldog születésnapot SZATE!

Az ajánlat kizárólag előrendelés esetén érvényes! A feltüntetett árak a csomagolás díját nem tartalmazzák!

Rendelési határidő:
karácsonyi rendelés esetén  

2017. december 19. (kedd) 16.00 óra
szilveszteri rendelés esetén  

2017. december 22. (péntek) 12.00 óra

Harcsahalászlé halszelettel (5 dl/adag) 1300 Ft/fő 

Töltött káposzta (6 db/fő) 800 Ft/fő

Hidegtál (minimum rendelés: 4 fő) 2300 Ft/fő
(aszalt gyümölccsel, sajttal-sonkával, brokkolival töltött csirkemell, pulykamell; kolbásszal 
töltött sertéskaraj;  
vendégváró fasírt; kapros-túrós rolád; nyírségi szűzpecsenye; sült csirkecomb; + választható 
saláta)
Választható saláták: majonézes kukoricasaláta; burgonyasaláta; franciasaláta; svéd gombasa-
láta; jércemell saláta; friss kevert saláta

„Kállói Bőségtál” 4000 Ft
(szezámmagos rántott csirkemellfilé, rántott sajt, rántott karfiol, roston sült sertés karaj 
vegyes körettel) 

Sörben ropogósra sütött sertéscsülök tál 4200 Ft
(csülök szeletek kakastaréj szalonnával, fűszeres burgonyával, párolt lilakáposztával és 
lapcsánkával) 

„Óbester Egyvelegtál” 4300 Ft
(párizsi sertéskaraj, cigánypecsenye, sajttal-sonkával töltött csirkemellfilé, rántott gombafej 
steak burgonyával, párolt zöldségekkel, rizzsel)

Vegetáriánus tál 3700 Ft
(rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol, párizsi brokkoli rizzsel, hasábburgonyával)

2 személyes  tálak

Megrendelését leadhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Óbester Étterem és Kávézó - Nagykálló, Korányi Frigyes u. 1.
tel.: 42/792-040
email: obesteretteremeskavezo@gmail.com 

A tálak karácsonyi rendelés 
esetén 2017. december 24. 

12.00 óráig,  
szilveszteri rendelés esetén 

2017. december 31.  
12.00 óráig vehetők át.

ÜNNEPI  AJÁNLATAINK

nagykállói hírmondó
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Kovács Lászlóné (Korányi F. út)
Markó Miklós (Kisharangodi út)
Kerezsi Lászlóné (Bátori út)
Bakti István (Széchenyi út)

ELHUNYtaK 
2017. november-december

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

Drága jó Papának, soha el nem múló szeretettel küldjük-e verset:

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet
megpihent a drága szerető szíved.

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza.

Lelked nyugodjon békében. 
Szerető feleséged, gyermekeid és unokáid.

M E G E M L É K E Z É S 

Gebri András 
halálának 1 éves évfordulójára

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél.
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.

Elvitted a derűt, a meleget,
Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. 

SZABÓ�GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 

kívánunk!

Kellemmes 

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96.
TEL.: 42/262�010

VALÓDI MEGOLDÁS, VALÓDI IGÉNYEKRE

*2017. 09. 01-től érvényes Hirdetmény alapján.  Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 5,50 % - 8,74 %; Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon 
Hitel Referencia – THM 2,40 % - 5,53 %.
2018. január 31-ig befogadott, és 2018. március 31-ig szerződött ügyletekre.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi 
a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.  A Takarék Lakáshitelekre  vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet 
vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva 
álló helyiségeiben és a jelzaloghitel.takarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

Induló díjkedvezményekkel 
THM: 2,40 % - 8,74 %*

Takarék Lakáshitelek 
– akár fix kamattal is

Tiszántúli Takarék Nagykállói Fiók
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
E-mail: nagykallo@tiszantulitakarek.hu

I N G A T L A N
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gim-
názium közelében 2 szobás, fürdőszobás, 
kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tü-
zelésű kazán), felújítást igénylő, régi tí-
pusú, kertes családi ház eladó. Telefon:  
(42) 264 400 vagy +36 30 435 4921

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó álla-
potban lévő 3 szobás, összkomfortos, családi 
ház eladó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes 
tüzelésű, 2 db cserépkályhával –melléképü-
lettel. Kisebb lakáscsere is érdekelne. Tele-
fon: +36 20 315 4687

Nagykálló, Korányi F. út 28. sz. alatti 2 szo-
bás családi ház, gázkonvektor és cserépkály-
ha fűtéssel eladó. Ugyanitt szekrénysor, fotel, 
heverő is eladó. Telefon: +36 30 445 5944

Nagykálló központjához közel, felújí-
tásra szoruló, polgári típusú ház, vala-
mint Nagykálló-Nagykertiszőlőben 1000 
□-öl és 300 □-öl telek eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170

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

Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, 
nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:  
+36 20 382 8478

Nagykállóban eladó családi házat, sorházat 
és lakást keresek meglévő ügyfeleim részére.  
Telefon: +36 30 318 9245

Nagykálló belvárosában, a Táncsics M. ut-
cai garázssoron nagyméretű, 23 nm-es egyé-
ni garázs a téli időszakra kiadó. Telefon: 
+36 30 318 9245.

Nagykálló, Zöldfa utcában 650 nm-es építé-
si telek, körbekerítve, fiatal gyümölcsfákkal 
telepítve, csendes környéken eladó. Telefon: 
+36 70 607 8976

Nagykállóban, csendes környezetben, az If-
júság u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesített 
(villany, víz), déli fekvésű, körbekerített, épí-
tési telek eladó. Telefon: +36 20 488 4690

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

Biri központjában 2 nagyszobás, 70 nm-es 
családi ház, kívülről teljesen felújított (új csa-
torna), 750 □-öl telekkel tulajdonostól, - hitelre 
is - eladó. Polgármesteri hivatal, óvoda, isko-
la, orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre.  Telefon:  
+36 30 320 7646

A L B é R L E T
Olcsó, kiadó szobát vagy kisebb lakást 
keresek két gyermekemmel. Telefon:  
+36 70 202 8069

E L A D Á S - V é T E L
Házinyúl, MTZ generátor, japán permetező, 
benzinmotoros és elektromos fűnyíró, 2 db 
beltéri tölgyfaajtó, korongfűrész tengely el-
adó. Telefon: (42) 797 042
Eladó öntött vaskályha, 2 pár 43-as új, fekete 
félcipő. Telefon: +36 20 492 0715
Eladó használt redőny 172x152 cm. Jó álla-
potban lévő, fehér színű, 10 000 Ft. Telefon: 
+36 20 919 7276
Piros színű Renault Megane Break 1.6 két év 
műszakival, 15 éves és piros Gál utánfutó 1 
év műszakival eladó. Telefon: (42) 264 964
Olcsón eladó egy nagyméretű, polírozott 
felületű íróasztal és kinyitható étkezőasztal. 
Telefon: +36 30 724 5056
Régi bútorok (tálaló, rekamié, asztal, székek, 
ruhásszekrények), kerékpár, gázpalack, mo-
toros permetező, üvegre festett szentképek 
eladók.  Telefon: +36 20 253 8170
Fekete bőr kanapé, 2 db fotel bézs huzattal 
- új állapotban, franciaágy (királykék, pár-
názott fejrész), steppelt terítővel reális áron 
eladó. Telefon: +36 30 440 9190
Eladó 60x90 cm fehér színű műanyagablak, 
hőszigetelt üveggel, bukó-nyíló. Ár: 13 000 
Ft/db. Telefon: +36 30 384 6586
Eladó 4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap réz-
kilinccsel, új Zanussi, fehér színű szagelszívó, 
fotelba rakható masszírozó, négy tolóajtós sa-
rokszekrény (polcos, fiókos akasztós). Telefon:  
+36 30 320 7646

M U N K Á T  K E R E S
Idősek gondozását vállalom ottlakással 
Nagykállóban és Nyíregyházán.  Telefon: +36 
30 753 23 29

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa, 

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA 
és mindenféle 

MOBILKLÍMA 
• feltöltés • karbantartás • javítás

UV festés, ózongenerátoros 
utastér fertőtlenítés, szagtalanítás

a Viszokai Gumiszerviz 
telepén

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

nagykállói hírmondó


