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A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIX. évfolyam 7. szám – 2019. augusztus

Tizennégy szervezet vett át au-
gusztus 7-én, a 2019. június 27-i 
vihar során tanúsított munkája 
elismeréseként a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság főigazgatója, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltó-
szövetség elnöke által kiállított 
oklevelet.
Június 27-én délután heves zi-
vatar érte el Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét sok csapadékkal, 

viharos széllel és jégesővel. A 
vihar hatalmas károkat okozott 
nyolcvan településen. A viharos 
erejű szél fákat csavart ki gyöke-
restől, amelyek úttestre, lakóhá-
zakra dőltek. 
Több útszakasz vált járhatatlanná, 
villanyvezetékek szakadtak le. A 
károk felszámolásán a hivatásos 
tűzoltók mellett hatalmas létszám-
mal dolgoztak az önkéntes tűzol-
tók és az önkéntes mentőszerveze-
tek, köztük a Nagykállói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai is.
 Folytatás a 3. oldalon

Az önkormányzat mezőgazda-
sági földjén ezekben a napok-
ban kezdődik a hamik paprika 
szedése. A Kállai Kettős Gazda 
Nonprofit Kft. már harmadik éve 
foglalkozik ennek a növénynek a 
termesztésével, értékesítésével.

Nagykálló határában erdősávok 
szegélyezik az önkormányzat tu-
lajdonában lévő, mezőgazdasági 
földterületeket. Amerre a szem el-
lát rendezett sorokba, különböző 
haszonnövény ültetvények váltják 
itt egymást. Az egyik jókora terü-
leten a méregzöld paprikatöveken 
már jól láthatóak a narancssárga 

termések. Napokon belül kezdődik 
az első szedés.
- Az előzetes becslések alapján úgy 
tűnik, idén is jó termést szüretel-
hetünk a kéthektáros - csepegtető 
öntözéses, talajtakarásos - hamik 
paprikaültetvényről. Ha hosszú 
és meleg lesz az ősz, a fagyokig 
szedhető majd. Ezt a paprikát, 
mint ahogyan a korábbi években 
is, egy zárt termelői körben érté-
kesítjük, szerződött partner felé, 
egy vajai feldolgozó üzem részére. 
Ők a feldolgozás (a magház eltá-
volítása és marinálás) után tovább 
exportálják – többek között - Né-
metországba, ahol különböző saj-

tokkal töltik meg és így értékesítik 
a Nagykállóban termett paprikát 
– tudtuk meg Baglé Jánostól, a 
Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjétől.
Baglé János a beszélgetésre kerék-
párral érkezik a másik parcelláról, 
ahol a mezőgazdasági közmunka-
programban résztvevő asszonyok 
éppen a karfiolt kapják. – Az idei 
évben a paprika mellett karfiol és 
káposzta palántát neveltünk, majd 
ültettünk ki, illetve burgonyát ve-
tettünk fél-fél hektáron. A termést 
- betakarítás után - a helyi közét-
keztetésben értésesítjük majd ön-
költségi áron.  Folytatás a 3. oldalon.

A 35. Téka ünnep Harangodon
Július 28-án véget ért a 35. Téka 
Népművészeti Tábor. 

Egy héten át tartó ünnep volt Haran-
godon. Megünnepelték azt, hogy 35 
évvel ezelőtt gyökeret eresztett a Téka 
Népművészeti Tábor a nyírségi tájon.  
Ünnepi esemény volt ez nemcsak a 
táborlakóknak, hanem az itt élőknek, 
Nagykállónak is, amely idén szintén 
jubilál, mert 30 évvel ezelőtt kapta 
vissza városi rangját.
Nagykálló Város polgármestere a tá-
borral kapcsolatban elmondta: „nagy 
örömömre szolgál és büszkeséggel 
tölt el, hogy idén már a 35. Téka 
Népművészeti Tábort, az ország leg-
nagyobb nomád, hagyományőrző 
rendezvényét sikerült megszervezni 
városunkban. Egy hétre ismét benépe-
sedett a Harangod táborozókkal, akik 
határon innen és túlról érkeztek, illet-
ve sok nagykállói gyerek és felnőtt is 
részt vett az eseményen. Ezt nagyon 
fontosnak tartom, mert mindez azt is 
bizonyítja, hogy összművészeti fesz-
tiválunk mind a mai napig megőrizte 
varázsát.

Folytatás 5. oldalon
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A képviselő-testületi ülésen történtekről
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. július 25-
én tartotta soron következő ülését.

A testületi ülésen a napirendi pontok 
megtárgyalása előtt a város vezetője, 
Juhász Zoltán polgármester reagált az 
utóbbi időben a városban történt ese-
ményekre.
-Azt gondolom, hogy amikor 
Nagykálló lakosai megválasztották a 
város vezetőjét és a képviselő-testület 
tagjait, tisztában voltak azzal, hogy 
kiket delegálnak. Ezért mint magán-
ember és mint polgármester teljes 
mértékben visszautasítom az alapta-
lan vádakat, amelyek az elmúlt hóna-
pokban kaptak szárnyra. Tarthatatlan, 
hogy embereket folyamatosan lejá-
ratnak és negatív színben tüntetnek 
fel. Ezzel együtt lejáratják Nagykálló 
Városát és a képviselő-testület tagjait 
is. Megtettem a szükséges jogi lépé-
seket, így azok, akik ezt művelik, az 
igazságszolgáltatás előtt felelnek tet-
tükért. A tényleges megbízókat lehet, 
hogy nehezebb lesz felelősségre von-
ni, de szerintem velük a lakosság fog 
elszámolni a választás alkalmával.
Hangsúlyozom, nem arról van szó, 
hogy nem szeretjük az igazságot, vagy 
nem a városért dolgozunk, hanem ar-
ról, hogy vannak, akik átléptek egy 
olyan határt, ami szerintem emberileg, 
szakmailag és politikailag sem vállal-
ható. Mindent megteszünk a jövőben 
is, hogy rend legyen a városban, és 
nem fogom engedni, hogy bohócnak 
nézzenek bennünket – mondta az ülé-
sen Juhász Zoltán. - Nagykállóban jó 
a lakosság (köz)biztonságérzete, vi-
szont, ami az elmúlt hónapban a vá-
rosban és a polgármesteri hivatalban 
történt az megdöbbentő. A kollégá-
im jelenleg nincsenek biztonságban, 
ezért kérem a rendőrség munkatársait, 
hogy ezt figyelembe véve végezzék 
munkájukat.
A képviselő-testület minden esetben 
az önkormányzat érdekeit szem előtt 
tartva, jó gazda gondosságával dön-
tött, a testületi határozatokat szakér-
tők bevonásával hozta meg. Így tör-
tént ez az ipari park esetében is, 2010 
óta, a mindenkori testület tagjaival. A 
képviselők több mint 15 alkalommal 
tárgyalták az ipari park ingatlan ügye-
it, elsődlegesen azzal a céllal, hogy a 
nagykállói embereknek munkahelyet 
teremtsenek.
A képviselő-testület döntése alapján 
2017. június 30-án kelt az első adás-
vételi szerződés, amely a 0617/31-
32-33 hrsz-ú összesen 13,7 ha ipari 
terület megvásárlását tartalmazta. A 
nettó vételár 618.300 eFt. A vételár 
Virányi Pál igazságügyi ingatlanfor-
galmi szakértő szakvéleményében 
foglaltak alapján lett megállapítva. 
A teljes vételár a Három Cserje Kft. 
Nagykálló Város Önkormányzat felé 
fennálló tartozásából lett kiegyenlít-
ve. Azért beszélek nettó vételárról, 
mert a kiállított számla Áfá-ját a cég 
befizette, önkormányzatunk pedig 
visszaigényelte.
A tulajdonunkba került területeket 
folyamatosan megvételre ajánljuk a 
befektetőknek, a képviselőket pedig 
minden esetben tájékoztattam az el-
múlt időszakban, hogy kik és mely 
területek iránt érdeklődnek. A fenn-
maradó kötelezettségek teljesítése 
érdekében 2018. év végétől megkez-
dődtek az egyeztető tárgyalások, de a 
tulajdonos egészségügyi problémája 
miatt ez elhúzódott.
Felhívom a figyelmet, hogy ebben az 
ügyben 2019. július 9-én meghozott 
döntésről ez az első és hivatalos tá-

jékoztatás, amely a nyilvánosság elé 
kerül.
Az adásvételi szerződés 3 területre 
(a 0617/30-37-45 hrsz. ingatlanokra) 
vonatkozik, melynek területnagysága 
4,5 ha, összértéke nettó 449.141.692.- 
Ft. Jelen esetben is készült ingatlan-
forgalmi értékelés Virányi úr által, 
melyben az ingatlanok értékét nettó 
583.560.000 forintra becsülte. Ellen-
tétben a híresztelésekkel, ez a vételár 
nem csak az út megvásárlását tartal-
mazza, hanem 3 ingatlan vételét, ame-
lyen egy 180 m2 alapterületű épület is 
található. A 0617/30 ingatlanon talál-
ható 1100 m hosszú, 6,5 méter széles 
két forgalmi sávú út, valamint a 878 
m hosszú, 4 m széles egy forgalmi 
sávú út. Ezen az ingatlanon található 
az ipari területek közműellátásához 
kapcsolódó infrastruktúra (víz, csa-
padékvíz, elektromos áram, belső 
szennyvíz, tűzi víztározó), amelynek 
tulajdonjogát és birtokát is tartalmaz-
za a vételár.
Itt kell megemlíteni, hogy a betelepült 
cégek 7 Ft/m2/hó + Áfa üzemeltetési 
díjat fizetnek, valamint a közművek 
kapacitás lekötéséért is a tulajdonos-
nak fizetnek. A Kft-nek a megállapí-
tott díjai: víz- vagy gázcsatlakozás 
esetén 200.000.- Ft+ Áfa/m3, szenny-
víz 280.000.- Ft+ Áfa/m3. A nettó 
vételár itt is a cég lejárt kötelezettsé-
geinek (önkormányzat felé fennálló 
közhatalmi tartozás) kiegyenlítését 
szolgálta.
Hangsúlyozni kívánom, hogy amikor 
Nagykálló Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete több testületi ülésen 
tárgyalva arról döntött, hogy segíti a 
Nagykállói Ipari Park megvalósítását 
nem az a szándék vezérelte, hogy in-
gatlanértékesítéssel foglalkozzon. Az 
elsődleges cél az volt, hogy a kiala-
kított területekre vállalkozások tele-
püljenek, amelyek a városban, illetve 
a környező településeken élőknek 
munkalehetőséget biztosítsanak. Az, 
hogy az ipari park kialakítását köve-
tően gazdasági válság alakult ki, hogy 
a vállalkozások a fejlesztésüket Eu-
rópai Uniós forrásból kívánják meg-
valósítani, hogy kevés a saját erőből 
történő vállalkozásfejlesztés az nem-
csak nagykállói sajátosság, hanem or-
szágos szinten tapasztalható.
Az pedig, hogy „jószándékú” em-
berek folyamatos céltáblája az ipa-
ri park, tovább nehezíti - az amúgy 
sem könnyű - befektetni szándékozó 
vállalkozók döntését. Hiszen az el-
múlt időszakban több alkalommal 
feljelentésre került sor ez ügyben, s 
valamennyi vizsgálat bűncselekmény 
hiányában lezárult. Ezúton is arra sze-
retnék kérni mindenkit, hogy ha már 
nem tud, vagy nem akar segítségére 
lenni a városnak az ipari park működő 
vállalkozásokkal történő betelepíté-
sében, legalább a rágalmazó, lejárató 
kampányt mellőzzék, mert higgyék 
el, a befektetőket az ilyen megnyil-
vánulások elrettentik és nagy ívben 
elkerülik településünket.
Azzal is tisztában van a józanul gon-
dolkodók többsége, hogy az önkor-
mányzatnak ez nem egy rövidtávon 
megtérülő befektetése. Néhány em-
ber azt gondolja, hogy eladósítottuk 
a várost, ezzel szemben jelenleg egy 
100 MFt-os folyószámlahitele, illet-
ve a 2017 decemberében 210 MFt-os 
hitelből 110 millió forintos tartozása 
van, tehát nincs fél milliárdos adóssá-
ga az önkormányzatnak.
Juhász Zoltán polgármester közlemé-
nye után a város jegyzője, Bereczki 
Mária kért szót és reagált az utóbbi 
időben a személyét ért támadásokra.

-2003 óta dolgozom a polgármesteri 
hivatalban. Az eltelt évek alatt több 
választást bonyolítottunk le kollégáim-
mal, kijelenthetem, hogy ezalatt a poli-
tikai színtéren lévő egyének, szerveze-
tek a csatározásaikba nem vonták bele 
a Nagykállói Polgármesteri Hivatal, az 
önkormányzat dolgozóit.  Tiszteletben 
tartották, hogy ezek az emberek mun-
kavállalók, feladatukat végzik politika 
mentesen. Sajnos, jelenleg nem így 
van!  
Hangsúlyozom, nem az a probléma, 
hogy bárki tőlem, vagy a kollégáim-
tól információt, tájékoztatást kér, mert 
azt határozottan tudom állítani, hogy 
a hozzánk forduló ügyfelek, a város-
lakók a jogszabályi kereteken belül 
minden segítséget megkapnak. A mód-
ja az, ami felháborító!  Azt gondolom, 
hogy nekünk, mint munkavállalóknak 
engedtessék már meg, hogy eldönthes-
sük, kívánunk-e a közösségi oldalon 
szerepelni, részesei lenni a facebookon 
közvetített színjátéknak. Bizonyos sze-
mélyek viselkedéséből egyértelműen 
kitűnik, hogy exhibicionizmusuk, sze-
replési vágyuk sokkal nagyobb mozga-
tórugó mintsem az, hogy ha kérdésük 
van arra választ kapjanak. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban mint az, hogy eddig 
kamera, telefon nélkül, emberi módon 
sohasem érkezett kérdés, kérés vala-
mely ügy kapcsán. El kell mondjam, 
hogy a megjelent videókban a saját és 
a kollégáim munkájának a negatív mi-
nősítését visszautasítom!
Meg kell jegyeznem, hogy a városban 
működő politikai szervezet képvise-
lőjének ha valamilyen információra 
van szüksége és nem akar személyes 
találkozót, akkor közérdekű adatkérés 
formájában ezt megteheti, amelyre a 
jogszabályi határidőn belül megkapja 
a választ. (Ebben az évben legalább 5 
ilyen beadvány érkezett tőle.)
2015. óta dolgozom jegyzőként, az-
óta az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal esetleges szabálytalan műkö-
désére vonatkozóan a törvényességi 
felügyeletet ellátó kormányhivataltól 
még jelzés sem érkezett. A 2017-2018 
között zajló Állami Számvevőszéki el-
lenőrzés keretén belül az önkormány-
zat átfogó ellenőrzésen esett át, ennek 
során 3000-4000 oldal iratanyag került 
átvizsgálásra. A vizsgált anyagok te-
kintetében a Számvevőszék javasla-
tokat fogalmazott meg, de semmilyen 
visszaélésre, bűncselekmény elköveté-
sére vonatkozó megállapítást nem tett.
Én és kollégáim a hozzánk forduló 
ügyfelek, lakosok panaszára igyek-
szünk megoldást találni, kérdéseiket 
megválaszolni. A jövőben is így fo-
gunk dolgozni, de azokkal, akik politi-
kai indíttatásból, olcsó népszerűségük, 
magamutogatásuk okán nem tartják 
tiszteletben azt a kérésünket, hogy 
nem kívánunk a közösségi oldalon sze-
repelni, azokkal csak írásban tudunk 
kommunikálni. Az engem és a munká-
mat ért alaptalan vádak cáfolatát nem 
a közösségi oldalon fogom megtenni, 
hanem törvényes úton.
Jegyző asszony nyilatkozata után 
Bereczkiné Pápai Margit képviselő 
kért szót, aki arra kívánt reagálni, hogy 
egyes politikai szervezetek tagjainak 
feltételezése szerint a képviselő-testü-
let tagjai felkészületlenül érkeznek a 
testületi ülésekre és nem kapják meg 
időben az előterjesztések anyagát. 
„Azt gondolom, ha valaki előző nap 
délután megkap egy testületi anyagot, 
ami esetlegesen egy napirendi pontot 
tartalmaz, írástudó ember lévén azt át 
tudja délután, vagy este nézni. Vissza-
utasítom, hogy felkészületlenül érke-
zünk a testületi ülésekre. Időben meg-

kapjuk az előterjesztések anyagát és 
elegendő időnk van felkészülni, hiszen 
ezt vállaltuk. A másik észrevételem, 
ami személy szerint is nagyon közel 
áll hozzám, az Akácos úti Közösségi 
Ház ügye. Az N1 Tv-ben megjelent 
egy olyan rágalmazó riport, amelyben 
megszólalt egy asszony, aki azt állítot-
ta, hogy nem működik a közösségi ház. 
Én ezt határozottan visszautasítom, 
mert a nyilatkozó – nem tudni milyen 
indíttatásból – félrevezette a televízió 
munkatársait, ő ugyanis minden alka-
lommal jelen van az intézmény prog-
ramjain. Ezt tanúsíthatom, mert évek 
óta részt veszek a tartalmas család és 
gyermekcentrikus foglalkozásokon. 
Javaslom, mások is győződjenek meg 
erről és utána vádaskodjanak.”
Bereczkiné Pápai Margit hozzászólása 
után Balogh Imre képviselő kért szót, 
aki elmondta, hogy ő bízik a lakosság 
bölcsességében, akik látják, hogy je-
lenleg milyen lejárató kampány folyik 
Nagykállóban.
Ezt követően Horváth Tibor képviselő 
arra irányuló kérdést tett fel, hogy va-
lóban problémák adódtak az ipari park-
ban a próbaüzemet során a Mada-Hús 
gyárában a szennyvízelvezetéssel kap-
csolatban. Juhász Zoltán válaszában 
elmondta, hogy valószínűleg el van 
dugulva a rendszer, amelynek megol-
dásán dolgoznak a szakemberek.
Mindezek után a képviselő-testü-
let tagjai rátértek a napirendi pontok 
megtárgyalására. Elsőként Nagykálló 
Város 2018. évi közbiztonsági hely-
zetéről készített beszámoló került na-
pirendre. Ebben - többek között – az 
szerepelt, hogy a Nagykállói Rendőrős 
állományában 29 fő hivatásos és 1 fő 
rendészeti igazgatási beosztott van. A 
tavalyi évben új gépjárművek beszer-
zésére került sor, illetve javult az őrs 
technikai felszereltsége.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
Nagykállói Rendőrőrsének illeté-
kességi területe a Nagykállói Járás 
hét településének területéből áll: 
Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd, 
Bököny, Geszteréd, valamint bűnügyi 
szempontból - egyébként a Balkány 
Rendőrőrs illetékességéhez tartozó 
- Balkány, és Szakoly települések. A 
rendőri tevékenység összesen 468 km2 
területen valósul meg 30.261 fő lakos 
érdekében. 
A beszámolóban szerepelt, hogy az 
elkövetett bűncselekmények számá-
nak csökkenése mellett mind a nyo-
mozások eredményességi, mind fel-
derítési mutatói emelkednek. Az elért 
eredményekhez hozzájárult a körzeti 
megbízottak munkája és a közterületi 
szolgálatot ellátó állományt segítő pol-
gárőrök és a mezőőri szolgálat jelen-
léte is.
Az illetékességi területen az előző éve-
ket figyelembe véve csökkenő tenden-
cia figyelhető meg a kiemelten kezelt 
bűncselekmények tekintetében. Míg 
2015 és 2016 között 321-ről 365-re 
emelkedett a regisztrált cselekmények 
száma, addig 2018-ban ez már 239-re 
(34,52%-al) csökkent, mely a folya-
matos, az eseményekre reagáló közte-
rületi jelenlétnek köszönhető. 
A cselekményekre általában a személy 
elleni konfliktusok adnak okot. A tes-
ti sértések több mint 50 %-a könnyű 
testi sértés, melyek leggyakrabban 
családi, rokoni, szomszédi, baráti ve-
szekedésből adódnak, és mire a rend-
őri intézkedés megtörténik, az esetek 
nagy részében az érintett felek már 
nem is kívánják az eljárás megindí-
tását. Az elmúlt évben a nyomozási 
eredményesség 47,9%-ról 55,9%-ra 
emelkedett.

A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek tekintetében a teljes illetékességi 
területen 2013-2018 között (167-108-
106-110-117-95) folyamatos csökke-
nés tapasztalható, míg Nagykálló terü-
letén ugyanezen időszakban minimális 
a mennyiségi változás (66–36–46-48-
58–52). 
Lopások tekintetében a lakosság köz-
biztonság érzetét leginkább negatív 
irányba befolyásoló cselekmény a la-
kásbetörés, melyeknél a számadatok 
nagyobb mértékű változása nem ta-
pasztalható, 2013-2018 között 25 és 36 
között volt, az előző évben pedig 28. 
Nagykállóban 2018-ban 10 lakásbetö-
rést regisztráltak. A feltört lakások jel-
lemzően használaton kívüliek voltak. 
Nagykálló településen súlyos, kiemelt 
bűncselekmény, így emberölés, zsaro-
lás, önbíráskodás nem történt az elmúlt 
évben.
Személyi sérüléssel járó közlekedési 
balesetek tekintetében tavaly 8 súlyos 
és 15 könnyű sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset következett be.  
2018. évben összesen 1732 alkalom-
mal (előző évhez képest kétszer több 
esetben) végeztek alkoholszondás 
vizsgálatot a közúti ellenőrzések so-
rán, és 18 személy ellen indítottak ittas 
vezetés miatt eljárást. 
A testületi ülésen jelen volt dr. Illés 
László r. alezredes, a Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság vezetője és Töm-
pe Sándor r. főhadnagy, a Nagykállói 
Rendőrőrs vezetője
-Tudomásomra jutott, hogy az elmúlt 
időszakban milyen események történ-
tek Nagykállóban. Nyilvánvaló, hogy 
ezt a közbiztonsági deficitet nem néz-
hetjük tétlenül, ezért őrsparancsnok 
úrral egyeztettem és úgy határoztunk, 
hogy 2019. augusztus 1-től az önkor-
mányzati választásokig visszaállítjuk 
a főtéren a gyalogos rendőrszolgá-
latot. Amennyiben a későbbiekben 
is szükség lesz rá, természetesen to-
vább is biztosítjuk ezt a járőrözést. 
Így tudunk hozzáhárulni ahhoz, hogy 
javuljon az emberek biztonságérzete 
– mondta dr. Illés László rendőr alez-
redes.

* * * * *
A testületi ülésen döntöttek még a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 
Alapító Okiratának módosításáról, ezt 
az indokolta, hogy az intézménybe 
járó, illetve előjegyzésbe vett gyerme-
kek között 9 fő rendelkezik Szakértői 
Bizottság által elkészített dokumen-
tummal, mely szerint a gyermekek 
sajátos nevelési igényűek. Jogszerű 
óvodai ellátásuk érdekében ezért a do-
kumentum felülvizsgálata vált szüksé-
gessé.

* * * * *
Megtárgyalta és elfogadta a testület 
a harangodi díjtételek megállapításá-
ról, valamint egyéb díjtételekről szóló 
10/2018. (IV.27.) önkormányzati ren-
delet módosítását. Ennek alapján „A 
Téka Népművészeti Táborban hetijegy 
megvásárlása esetén a csoportok (min. 
20 fő felett 15 éves kortól) az alábbi 
kedvezménnyel vehetik igénybe a tá-
bor szolgáltatásait: a.) 18.000,-Ft/fő/
hét a csoport tagjainak + 2 fő együttes 
szakmai vezető részére térítésmentes a 
szolgáltatás”.

* * * * *
Elfogadja testület a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás 2018. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóját. Ezek kívül több, 
lakossági ingatlan, ingatlanrész fel-
ajánlása, illetve bérleti szerződés meg-
hosszabbítása tárgyában döntöttek a 
képviselő-testület tagjai a július 25-ei 
ülésen.
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A Nagykállói Hírmondó előző szá-
mában Deák Gabriella, az Aká-
cos úti Közösségi Ház vezetője 
Csányi Ákost, a Nagykállói Álta-
lános Iskola matematika–fizika-
számítástechnika tanárát kérdez-
te – többek között - arról hogyan 
boldogul az ún. „Z” generációval, 
amelyik egy gépies, motorizált vi-
lágba született? 
Beszélhetünk itt Z generációról, de 
valójában nagy különbségek vannak 
az iskolás gyerekek között, mert a csa-
ládok anyagi helyzete határozza meg, 
hogy valaki valóban a Z generációhoz 
tartozik e, vagy sem. Azt tapasztalom, 
hogy vannak, akik megkapnak min-
dent: ott van a kezükben az iPone, a 
tablet, míg mások csak képeken látnak 
ilyet, tehát óriási (digitális) különbsé-
gek vannak a gyerekek között. 

Az óráimon igyekszem együttműkö-
désre bíztatni a tanítványaimat, szót 
érteni velük. Fontos, hogy érezzék 
otthon, a családban és az iskolában is 
a felnőttek szeretetét, támogatását, jó-
indulatát, mert akkor fognak bizalom-
mal fordulni hozzánk. Ez az én szülői 
és pedagógusi hitvallásom is egyben.

Ezt tűzte ki célul akkor is, amikor 
ezt a pályát választotta?
Mindenképp, sőt még annak előt-
te. Nekem jól ment a matematika és 
mikor általános iskolában megkér-
tek, hogy segítsek az egyik osztály-
társamnak, akkor nagyon örültem, 
sikerélményt jelentett számomra, 
mikor a segítségnyújtás eredményes 
volt. Középiskolában szintén ez volt 
a célom, sőt, mind a mai napig, hogy 
sikert érjek el és nem csak a különö-
sen jó képességű gyerekek esetében, 
hanem mindegyik tanítványomnál. 
Sajnálatosnak tartom ugyanakkor, 
hogy kevesen vannak, akik partner-
nek tekintik a tanárt, akitől lehet kér-
dezni. Pedig én örülök, ha egy gyerek 

kérdez, segítséget kér, ha nem ért 
valamit, hiszen akkor még egyszer, 
vagy akár többször elmagyarázom a 
nehezebb feladatok megoldását, ami 
a többiek számára is segítség lehet, 
mert előfordul, hogy mások sem ér-
tették meg elsőre, de ők nem kérdez-
nek, inkább beletörődnek abba, hogy 
ezt úgy sem tudják, pedig bizonyára 
nem így van.

Mi jelenti az Ön számára a legna-
gyobb kihívást ennél a korosztály-
nál?
Szerintem még el kell telnie néhány 
évnek ahhoz, hogy kihívást jelentsem 
számomra ez a korosztály. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
jó képességű gyerekekkel dolgozha-
tom együtt, akiknek emelt óraszám-
ban tanítom a matematikát. Munkám-
ból adódóan én magam is igyekszem 
lépést tartani, nyomon követni a szá-
mítástechnika, az informatika fejlő-
dését, változásait, hiszen odahaza és 
az iskolai oktatás során is csak így 
tudom a gyerekeket segíteni.

Matematika–fizika-
számítástechnika szakos tanár. A 
mindenkori diákok körében az 
első két tárgy nem nagy népsze-
rűségnek örvend, ugyanakkor a 
diákjai kedvelik és tisztelik.
Remélem is, hogy így van. 

Pedagógusként mi a titka?
Az, hogy partnerként tekintek rá-
juk. Természetesen meg kell hagyni 
azt a bizonyos egy lépés távolságot 
egymástól, de azt viszont tudniuk 
kell, hogy rám mindenben számít-
hatnak és én is ezt várom el tőlük. 
Ez utóbbiak „apróságok”, legyen 
csend, nyugalom az óráimon, mert 
akkor lehet együtt dolgozni, ezen 
kívül legyen felszerelésük és házi 
feladatuk. 

Munkájában mi jelent leginkább 
elismerést Ön számára?
Amikor hallom, hogy a szülők, a 
gyerekek annak örülnek, ha az én 
osztályomba kerülnek, ha én tanít-
hatom nekik ezt a sokaknak nem 
könnyű, de rendkívül hasznos tár-
gyat. De mondhatnám azt is, hogy 
jóleső érzés, amikor a középiskolá-
ból örömmel jönnek vissza egykori 
tanítványaim, hogy elújságolják: 
több mint 90 százalékos lett az év 
eleji felmérőjük, s büszkék arra, 
honnan jöttek, ki volt a tanáruk, 

vagy amikor iskolán kívül a gye-
rekek köszönnek, észrevesznek… 
Nekem ez mindennél többet jelent. 
A munkám elismerése. 

Minek, kinek a hatására vá-
lasztotta ezt a szép, de nem túl 
könnyű hivatást?
Mindig is kedveltem a reáltárgya-
kat, de sokat köszönhetek a közép-
iskolai fizika tanáromnak, Kertes 
Jánosnak, akinek szakkörei hozzá-
járultak ismereteim bővítéséhez. Ő 
olyan pedagógus volt, aki megte-
hette, hogy a szakkör, ne csak négy 
óráig, hanem akár este hétig tartson. 
Szeretnék én is ilyen pedagógus 
lenni, aki az iskola után nem rohan 
például a számítástechnika boltba, 
hanem csak a hivatásának él, és az 
azért kapott fizetéséből el tudja tar-
tani a családját.

A Nagykállói Hírmondó követke-
ző számában kinek adjuk tovább 
a válaszadás jogát az Ön által 
feltett kérdésre? 
Kiss Tamás fiatal gazdálkodót kér-
dezném. Miért döntött úgy, hogy 
mezőgazdasági vállalkozásba kezd?  
Látott ebbe fantáziát, vagy az édes-
apja, Kiss József, jó példa volt szá-
mára, hiszen ő sikeres gazdálkodó? 
Fiatalként, hogy látja megérte, érde-
mes ezzel foglalkozni?

Paprikakülönlegesség 
Nagykállóból

VII. Nagykállói Lecsófesztivál

Elismerő oklevél a tűzoltóknak
Folytatás az 1. oldalról
Augusztus 7-én a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gének vezetője, Gerebenics Károly 
tű. alezredes adta át a szervezetek 
vezetőinek az elismeréseket, így a 
nagykállói tűzoltó egyesület tagja-
inak is. Emellett köszönetét fejez-
te ki a szervezetek képviselőinek a 
kárelhárítás során végzett munká-
ért és a példás helytállásért. 
 Sz-Sz-B Megyei  
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Folytatás az 1. oldalról
Ezért is nagy gondot fordítunk arra, 
hogy a növényvédő szerek haszná-
latakor és a tápanyag utánpótlása-
kor körültekintően járjunk el, az 
élelmiszerbiztonsági szabályokat 
betartva.
Az ügyvezető elmondta még, hogy 
a mezőgazdasági közmunkaprog-
ramban résztvevőknek márciustól 
novemberig tudnak munkát biztosí-
tani az önkormányzati földterülete-
ken. Tavasszal a talaj-előkészítéssel 
kezdik, majd a bakhátak, az öntö-

zőrendszer kialakítása, a palánták 
gondozása következik, a nyári hó-
napokban a gyomtalanítás, most pe-
dig a betakarítás kezdődik, ami re-
mélhetőleg hónapokig eltart majd. 
-A termés felszedése, a káposzta és 
a karfiol levágása várhatóan késő 
őszig tart, ezután a földterületek 
rendbetétele, az öntöző- és a cse-
pegtetőrendszer téliesítése történik 
az önkormányzati földeken – sorol-
ta a teendőket Baglé János, a Kállai 
Kettős Gazda Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. 

Idén újra megszervezik a Lecsó-
fesztivált Nagykállóban, amely-
nek főzőversenyére családtagok-
kal, barátokkal csapatot alkotva 
bárki nevezhet. A gasztronómia 
mellett a fesztiválon koncertek 
is helyet kapnak.

-A rendezvény gasztrofesztivál 
jellege természetesen idén sem 
változik, lesz lecsófőző verseny, 
amelyhez több kísérőprogram 
csatlakozik, például lesznek köny-
nyűzenei koncertek, gyermek-
programok  – mondta Kerezsiné 
dr. Kulcsár Annamária, a VII. 
Nagykállói Lecsófesztivál főszer-
vezője.
A program főzőversenyére az idei 
évben is minimum hat fős csapa-
tok jelentkezését várják, akiknek 

2.000,- Ft nevezési díjat kell fi-
zetni a helyszínen (aki megteheti, 
nagyobb összeget is felajánlhat), 
az így befolyt összeget a szerve-
zők ezúttal is jótékonysági célra 
fordítják.
- A nevezési lap a Városháza föld-
szintjén, a Híd Közösségi Házban 
is megtalálható, ill. letölthető a 
nagykallo.hu oldalról. Ezt kitöltve 
kérjük eljuttatni 2019. szeptem-
ber 5-ig a Híd Közösségi Házba 
(Jókai M. út 34.), vagy elküldeni 
a nkszolgaltatokft@gmail.com 
e-mail címre. Mi feldolgozzuk a 
jelentkezéseket, és a megadott el-
érhetőségeken keresztül tájékozta-
tunk mindenkit a további részletek-
ről – tette hozzá a főszervező, aki 
elmondta, hogy  Nagykálló Város 
Önkormányzata az idei évben is 

biztosítja a lecsófőzéshez szüksé-
ges alapanyagokat és eszközöket, 
úgymint: paradicsomot, paprikát, 
hagymát, olajat, sót, borsot és ke-
nyeret, továbbá egy tűzteret - bog-
rácsot üstházzal, tűzifát - illetve 
egy sörpad garnitúrát. Mindezeket 
a rendezvény napján, szeptember 
hetedikén, a Kállai Kettős téren, a 
déli óráktól a versenyre jelentke-
zők átvehetik. Az ételvariációkhoz 
szükséges további hozzávalók-
ról, kedvelt fűszerekről, amelyek 
egyedivé teszik a csapatok által 
készített lecsót, továbbá konyhai 
felszerelésekről, evőeszközökről, 
mindenki maga gondoskodjon.

Mindenkit várunk  
2019. szeptember 7-én 

Nagykállóban,  
a Kállai Kettős téren!

VII. Nagyk�lói

2019. szep�mber 7.

G��bos 
La�s 15.00

Ver� Mó�ka, 
N�a 18.00

K�lay 
Sa�ders
Élő�ncert

20.00

Baglé János a kéthektáros paprikaföldön
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Népszerű az Erzsébet-tábor 

Nagykállói alkotók, művészek

Felhívás
Tisztelt Városlakók!
Várjuk a nagykállói lakosok régi fotóit! Olyan képeket kérünk 
Önöktől, amelyek mindannyiunk számára érdekesek és értékesek 
lehetnek, mégpedig azért, mert Nagykállóban, a múltban készültek. 
(A képek ne képeslapok legyenek, hanem saját felvételek.)
Ezúton is kérem a Tisztelt Városlakókat, hogy akinek a birtokában 
van olyan felvétel, amelyen a hajdani városkép szerepel, illetve 
egy-egy nagyobb programon, rendezvényen készült küldje el, ossza 
meg, hogy később a nagyközönség számára is láthatóvá tegyük. 
A képeket személyesen, vagy postai úton juttathatják el a 
Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalába (4320 Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1. szám), vagy  digitalizált formában, e-ma-
ilben a polgarmester@nagykallo.hu címre  A dokumentumokat, 
fotókat lezárt borítékban, pontos elérhetőség megadásával kérjük 
kézbesíteni, a borítékra írják rá: Régi Nagykálló. 

Juhász Zoltán polgármester

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  

Nagykállói Polgármesteri Hivatal 
2019. augusztus 10. napjától 2019. augusztus 19. napjáig 

igazgatási szünet elrendelése miatt zárva tart. 
Szociális igazgatás-, közfoglalkoztatás- és adó ügyekben ügyelet az 

alábbiak szerint alakul:
Hétfő-szerda: 08.00-12.00; 12.30-16.00,

Kedd-csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: az ügyfélfogadás szünetel

Bereczki Mária jegyző  

A Nyíregyházi Tankerületi 
Központ sikeresen pályázott 
az Erzsébet-táborok megvaló-
sítására a 2018/19-es tanévben 
is. Négy járásban 23 iskola és 
tagintézményei éltek a lehetőség-
gel, így összesen 3554 tanulónak 
biztosítottak hasznos elfoglalt-
ságot a nyári szünetben, köztük 
a Nagykállói Általános iskola 
tanulóinak is.

Az Erzsébet táborok Magyarország 
legnagyobb táboroztatási program-
sorozata. Évente több ezer gyer-
meknek kínál kikapcsolódási lehe-
tőséget a Balatonnál vagy napközis 
tábor formájában a tanuló lakóhe-
lyén. A táborok a szünidő első he-
tétől augusztus közepéig, ötnapos 
turnusokban fogadják a tanulókat.
- A táborokban ötvöződik a sport, a 
kultúra, a művészet és a tudomány. 
A turnusok alatt ismeretterjesztő 
és hagyományőrző foglalkozáso-
kon is  részt vehetnek  a diákok, 
így hasznosan, játékosan tanulva 
tölthetik a nyári vakáció egy ré-
szét. A résztvevők számára minden 
szolgáltatás és program ingyenes, 
melyben az egésznapi étkezésük 
(naponta négy alkalom: reggeli, 

tízórai, ebéd, uzsonna) is biztosí-
tott – mondta Gaszperné Román 
Margit, a Nyíregyházi Tankerületi 
Központ tankerületi igazgatója a 
közelmúltban Nagykállóban tartott 
sajtótájékoztatóján.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ 
által fenntartott intézmények közül 
többen pályáztak a napközis tábor 
lehetőségére. A Nagykállói Általá-
nos Iskola is részt vett a program-
ban 2 turnussal. A napközis vakáció 
öt napját a gyerekek szakemberek 
felügyelete mellett tölthették. A 
programokat a nevelők úgy állí-
tották össze, hogy azok illeszked-
jenek a gyerekek életkori sajátos-
ságaihoz, biztosítsák a szellemi és 
lelki fejlődésüket és vigyázzanak 
a testi épségükre. A helyi általános 
iskola heti programjai között sze-
repelt - többek között - fejlesztő, 
ügyességi játékok, zenés gimnasz-
tika, gyöngyfűzés, üvegfestés, asz-
faltrajz és a Nap Strandon uszodai 
foglalkozás. 
Az Erzsébet táborok célja, hogy 
minden gyermek nyári élményeket 
szerezzen, hogy minden tanuló ré-
szesüljön valamilyen kikapcsoló-
dási, szórakozási lehetőségben a 11 
hetes vakáció időtartama alatt.

A nagykállói iskolásoknak minden napra változatos programot kínáltak a tá-
bor ideje alatt

Sorozatunkban a városunkban 
élő és dolgozó alkotókat, mű-
vészeket mutatjuk be. Elsőként 
Pető Gáborné vezet be bennün-
ket a horgolás rejtelmeibe.

- Hogyan keltette fel a figyelmét 
ez a nemes hagyomány? Mióta 
horgol, kitől és hogyan tanulta 
meg a horgolás fortélyait?
Az általános iskolában, 13 éves ko-
romban, szakkör keretében ismertem 
meg a horgolást és egyéb kézimun-
ka fajtát (kötést, hímzést). Ekkor az 
alapokat megtanultam, majd felnőtt 
korban, a megszerzett tudás birto-
kában készítettem elsősorban gyer-
mekeimnek és magamnak ruhada-
rabokat: szoknyát, blúzt, nadrágot. 
Később lakásdíszeket, terítőket, gal-
lérokat, s függönyöket is.

- Hányféle motívum létezik? 
Mindet ismeri? 
Több változata van a horgolás tech-
nikájának, valamennyinek alapja 
a hurokképzés, a láncszemek és 
pálcák készítése, s ezek variálása 
hozza létre magát az alkotást. A 
horgolást mindig leírt vagy ábrá-
zolt minta követésével készítjük. 
Így többek között csillagmotívum, 
egybehorgolt terítő, recehorgolás, 
oda-vissza sorok, szalaghorgolás, 
ír csipke készíthető. A felsoroltak 
mindegyikét készítem, ezen kívül 
ujjbábokat, angyalkákat, hímes to-
jást, stb.

- Mennyire nehéz ezt művelni?
Aki megtanulja az alapokat, jól 
elboldogul a minták készítésével. 

Nem nehéz, de tudni kell értelmez-
ni a leírásokat, rajzokat.

- Milyen mintákat, formákat ké-
szített eddig?
Szeretem a szalaghorgolást, az ír 
csipkét, de minden mást is. Függö-
nyöket, asztali futókat recehorgo-
lással, vagy apró csillagok összeál-
lításával szoktam készíteni.

- Ezeket a mintákat hol lehet be-
szerezni?
A mintákat különböző kiadvány-
okból szerezzük be, úgymint Fürge 
ujjak, kézimunka könyv kiadvány-
ok, horgolási ötleteket tartalmazó 
magazinok.

- Milyen gyakran vannak foglal-
kozások?
Több ízben szerveztem kézimunka 
klubot, mint például az „Ügyes ke-
zek klubja”. Most a „Horgoló kör” 

heti egy alkalommal, szerda délutá-
nonként 2-3 órában ül össze a Kállai 
Kettős téren lévő Nagykállói Népmű-
vészeti Egyesület kiállítótermében.

- A saját készítésű horgolásait el 
szokta vinni kiállításra? Ezek hol 
vannak helyileg?
Több alkalommal is volt szeren-
csém kiállításon részt venni, mint 
például a „Gyöngyszemeink” című 
vándorkiállításon, a Nagykállói Já-
rás településein. A jelenben éven-
te egy alkalommal, a „Nagykálló 
Kincsei” című kiállításon kerülnek 
bemutatásra alkotásaim.

- Elmondaná olvasóinknak, hogy 
mit gondol a mai világban egyre 
inkább eltűnőben lévő hagyo-
mányról?
A népművészeti egyesületen belül 
beszélgettünk arról, hogy jó lenne 
újra bevezetni az iskolai kézimunka 
szakköröket. Sajnos megváltozott a 
világ, mindenki lót-fut, a családban 
kevés lehetőségük van a gyerekek-
nek mindezekkel megismerkedni, 
pedig a kézimunka kellemes és 
hasznos időtöltés, fejleszti a kéz-
ügyességet, az ízlést. Nem lényeg-
telen a szerény eszközigény sem: 
egy horgolótű és cérna.

Köszönettel tartozunk hagyomány-
őrzőinknek, a népi értékek hordozó-
inak, hogy életben tartják és tovább 
örökítik régi kézműves mestersége-
inket. Kívánom, hogy sokan kedvet 
kapjanak e nemes hagyomány ki-
próbálása iránt.

Surányi Melinda

Pető Gáborné és értékes munkái

A július végén pusztító vihar több 
kárt is okozott Nagykállóban. 
A Vince család 14 évi munkáját 
tette tönkre a tomboló szél, mikor 
lesodorta családi házukról a 
lemeztetőt.

A kánikula után az ország több pont-
jára csapott le a tomboló vihar július 
26-án. Nagykállóban is fákat csavart 
ki, az Ősz utcában lakó Vince család 
házáról pedig letépte a tetőt.
-Nem voltam itthon, mert három 
műszakba járok dolgozni. A párom 
elmondása alapján: nagy robajra let-
tek figyelmesek, s a hirtelen jött szél 
belekapott a lemeztetőbe és leszed-
te azt. Hátul megkezdte és mint egy 
sátrat, úgy lefordította a tetőlécekkel 
együtt, majd az aszfaltra dobta. A vil-
lanyvezetéket is leszakította, így egy 
ideig áram sem volt a házban. Hála 
Istennek nem sérült meg senki, egy 
lélek sem volt akkor az utcán - me-
sélte megtörten a családfő. Vincze 
Attila elmondta, hogy a polgármes-
teri hivataltól, illetve a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai-
tól azonnali segítséget kaptak. 
- A tűzoltók a vihar után hamar 
megérkeztek és lefedték a házat az 
önkormányzattól kapott fóliával és 
tetőléccel, hogy ne ázzunk be, ennek 

köszönhetően csak kisebb beázás 
keletkezett a fal mellett, de az any-
nyira nem vészes – tette hozzá Vin-
ce Attila, aki arra a kérdésre, hogy 
mekkora anyagi káruk keletkezett 
elmondta, hogy ezzel még nincs 
tisztában, mert az ácsmunkának egy-
előre nem tudja az árát és a beázás 
során keletkezett javítások díját sem 
tudják megbecsülni. Vincééknek 
volt biztosításuk, a kárszakértő járt 
is náluk, megállapította a kár mérté-
két, de egyelőre még nem utalták át 
a kártérítést. 
A vihar után néhány nappal (augusz-
tus 3-án) már az ácsok dolgoztak a 
tetőn, hogy a család ismét biztonság-
ban tudja otthonát.
-Olyan emberektől kaptunk segítsé-
get, akiktől nem is vártam. Vadide-

genektől. A család is sokat segített 
lelkileg és anyagilag is, a kiadások-
ra kaptunk pénzt, hogy meg tudjuk 
venni, amire szükség van, ezeket 
a családi kölcsönöket utána persze 
visszafizetjük a kártérítés összegé-
ből, de a tűzoltóktól és a nagykállói 
önkormányzattól érkezett azonnali 
segítség nagyon sokat jelentett szá-
munkra – mondta Vince Attila. - Csa-
ládunk lelkileg teljesen megtört. Sze-
mély szerint engem most visel meg 
jobban, mikor látom, hogy mennyi 
minden után kell még szaladgálni 
és milyen munkálatok várnak ránk. 
14 év alatt gyűjtöttük össze azt a kis 
pénzt, hogy le tudjuk cserélni a tetőt, 
meg a kerítést, és akkor jön egy 15 
perces vihar és elviszi 14 év munká-
ját... Nem könnyű feldolgozni.

Tizennégy év munkája veszett kárba

Az ácsok dolgoznak a tetőn, hogy minél előbb fedél legyen a Vince család  ott-
honán
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A 35. Téka ünnep Harangodon
Folytatás az 1. oldalról!

Az idei, ün-
nepi rendez-
vény pedig 
azért is lé-
nyeges, mert 
fe lgyorsu l t 
világunkban, 
az informá-
ciós társada-
lom térhódí-

tása idején is sikerült megőriznie 
varázsát. A táborban résztvevő 
fiatalok nagy száma pedig azt 
igazolja, hogy apróbb változta-
tásokkal, de évről-évre van értel-
me a munkánknak, van értelme 
ezt a tábort újra és újra megtarta-
ni” – jelentette ki a város polgár-
mestere, aki ezúttal a rendezvény 
szervezője, a tábor vezetőjének 
személyében történt változásra 
is utalt, ugyanis az idei esemény 
háziasszonya Kerezsiné dr. Kul-
csár Annamária lett. 
De valami állandó maradt. A 
Téka tábor megálmodóinak, 
megszervezőinek célja, mégpe-
dig az, hogy a foglalkozásveze-
tők, kézművesek segítségével 
terjesszék a magyar népi kultú-
rát, mind zeneileg, mind kézmű-
vesség terén, népszerűsítsék a 
táncház mozgalmat. Kerezsiné 
dr. Kulcsár Annamária az idei 
évben is ennek szellemében 
szervezte a nyolc napos feszti-
vált, ahol esténként koncertek, 
előadások, adatközlők bemuta-
tója színesítette a rendezvényt.
Az egy hét alatt a rekkenő hőség-
ből és az özönvízszerű esőből is 
jutott a táborozóknak, ennek el-
lenére a résztvevők nagyon jól 
érezték magukat. Voltak, akik 
valamilyen kézműves mesterség 
gyakorlásával, ének-, zene- vagy 
tánctanulással, míg mások az 
egy éve nem látott ismerőkkel, 
barátokkal jókat beszélgetve töl-
tötték az időt. 

A sikeres rendezvény idén Kerezsiné 
dr. Kulcsár Annamária szervezésében 
valósult meg, akinek nem volt ismeret-
len a harangodi összművészeti fesztivál, 
hiszen 2006 óta résztvevője, majd pedig 
foglalkozásvezetője, népi ének oktatója 
lett. Ezúttal a tábor háziasszonyaként ér-
tékelte a rendezvényt.
– Nagy örömömre engem ért az a meg-
tiszteltetés, hogy megszervezhettem a 
Téka Népművészeti Tábort. Az előké-
születekre viszonylag rövid idő állt a 
rendelkezésemre, ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy egy nagyon sikeres és pozitív, jó 
hangulatú tábort tarthattunk Nagykálló-Harangodon. 

Nagy volt az elvárás Önnel szemben, hiszen jubi-
leumi, 35-ik tábor volt az idei…
Emiatt is igyekeztünk különlegessé tenni a rendez-
vényt a táborlakók és látogatók számára. Az volt a 
célunk, hogy jó benyomást keltsünk mindenkiben, 
azokban is, akik nem feltétlenül az autentikus nép-
zene és néptánc szerelmesei, de kíváncsiak arra a 
kincsre, amit a Harangod rejt, s ahol már 35 éve egy 
jó hangulatú közösségben folyik a munka. A kiemelt, 
ünnepi évben - a hagyományos kézműves foglalko-

zások, a tánc, a citera és az énektaní-
tás, az esti-éjszakai táncházak mellett 
– naponta népzenészek, néptáncosok, 
hagyományőrzők produkciója színesí-
tette a tékások mindennapját.

Egy év tapasztalatával a háta mögött 
hogy látja a tábor jövőjét?
A tábor alapvető célkitűzésén: a ha-
gyományok megtartásán, továbbadá-
sán, táncaink, népdalaink, kézműves 
tradíciónk és régi népszokásaink 
megőrzésén nem érdemes változtat-

ni, de nagyon sok felvetés, új ötlet fogalmazódott 
meg, amelyeket szeretnék a jövőben megvalósí-
tani. Például a sok táncosnak köszönhetően talán 
megérett az idő arra, hogy kialakítsunk egy senior 
tánctanítást, illetve az aktív, fiatal táncosoknak kü-
lön oktatást. Szerencsére még nagyon sok az idős, 
mesterségében kiemelkedő adatközlő, akár táncos, 
énekes, vagy kézműves, akik a jövőben előadáson 
mutathatnák be mesterségük csínját-bínját a tá-
borlakóknak és az érdeklődő közönségnek. Mivel 
ez egy családi tábor, ezért a jövőben a kicsiknek 
is szeretnénk még több gyerekprogramot tartani a 
rendezvény ideje alatt.

Harangodon, a domb tövében, ahol a színpad állt, még 
egy tűt is alig lehetett volna leejteni a földre július 
25-én este, olyan sokan voltak kíváncsiak a Csík Ze-
nekar koncertjére. A közelmúltban 30 éves együttes 
vezetője Csík János elmondta, hogy nagy örömmel 
érkezett városunkba, ahol már fellépőként és magán-
emberként is többször megfordult. Ezúttal felesége, 
Ferencz Katalin, a Téka tábor egyik alapítójának üd-
vözletét is elhozta és megosztotta a közönséggel. 
-Személy szerint nekem és néhány zenésztársamnak 
azért is fontos ez a hely, mert nagyon szép emlékeink 
vannak a régi táborokról, emellett különösen kedves 
számomra, mert annak idején itt, Harangodon volt az 

esküvőm. Jó szívvel és szeretettel üdvözlöm a párom, 
Ferencz Katalin nevében is a nagykállói embereket! - 
mondta Csík János. - Tudom, hogy az idei tábor ideje 
alatt nagyon színes és magas színvonalú produkciók 
kaptak helyet a rendezvényen, remélem a mi műso-
runk is elnyeri majd a közönség tetszését – tette hoz-
zá a Csík Zenekar alapító tagja, prímása, énekese. 
Bizton kijelenthetjük: így volt, s ezt sok-sok ember 
tudná tanúsítani. A közel kétórás koncerten a jól is-
mert közönség kedvencek is elhangoztak. A hallga-
tóság pedig a harangodi dombokon túl is jól hallgató 
vastapssal jutalmazta a Csík Zenekar tagjainak műso-
rát – Nagykállóban. 

A 30 éves Csík Zenekar a 35 éves Téka táborban koncertezett

Ünnepi koncert az ünneplő táborban

Nagyon sok család életében fontos helyet kap a július végi Téka tábor. Mi 
sem vagyunk ez alól kivételek. Nyaralásunkat, tennivalóinkat úgy szer-
vezzük, hogy évről-évre részesei lehessünk  annak a varázsnak, amit más-
hol nem élhetnénk meg, nem élhetnénk át. 
Ez a tábor számunkra egy élmény-koncentrátum, amely vonatkozik az 
itteni találkozásokra: különféle helyekről, élethelyzetekből, életkörülmé-
nyekből érkező barátaink, ismerőseink vannak.  De vonatkozik azokra az 
élményekre is, amelyek a népi mesterségek, kézműves foglalkozások so-
rán egy-egy elkészült alkotás, a fortély megismerése adhat. A gyerekeink-
nek is nagyon sok barátja, ismerőse van a táborlakók között. Boróka agya-
gozni és nemezelni szeret leginkább. Vince faragott, kiskorában kardot, 
tavaly métaütőt készített. Én régebben kosarat fontam, üvegeket kötöttem 
be vesszővel, gyékénnyel dolgozgattam.
Élmény-koncentrátum amiatt is, mert a néptánc híres mesterei - akikhez 
személyesebb kapcsolatok is fűznek - sokféle táncot mutatnak, tanítanak. 
Velem és a férjemmel, Attilával az Antal házaspár és Barsi Csabi szerettet-
te meg a néptáncot, ők bíztattak, dicsértek, annak ellenére, hogy mi kezdők 
voltunk. De mindenki nagyon sokat segített az évek során. Olyan értéke-
ket közvetítenek számunkra ezek az alkalmak, ami máshoz nem fogható! 
Mindig arra gondolunk, bárcsak mindenki részese lenne ezeknek!
Bevalljuk, nekünk felnőtteknek, de főként Attilának a táncfoglalkozáso-
kon való részvétel a legfontosabb. Ha a gyerekek kerestek minket, mindig 
tudták, hol találjanak meg... Ez fordítva azért nem mindig működik. Vince 
is gyakran mondogatja a családunkban elhíresült „szlogent” -Mi az abszo-
lút lehetetlen a Tékában?- A család egyesítése.
Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Téka tábor itt van Nagykállóban, 
számunkra ez igazi ajándék. Nagy kincset kaptunk ezzel. Ezért is gondol-
juk, hogy vigyázni kellene rá, őrizni, fejleszteni, hogy továbbra is legyen 
hová elmenekülniük az embereknek a civilizáció, a városi forgatag elől. 
Mennyi fantasztikus zenész, énekes, táncos, mester és tanítvány találkozik 
itt. 
Az idei különösen gazdag programokkal, fellépőkkel teli tábor volt.  Sok 
apró dolog változott, amit mi, táborlakók pozitívan értékeltünk: például a 
„hírverés” a tévében, rádióban, óriásplakáton, a TÉKA felirat világítással, 
a hangulatos lámpafüzérek... 
Szívből gratulálunk a szervezőknek, az idei táborvezetőnek, Ancsikának, 
illetve minden feladatot ellátó, vagy segítő embernek, Isten áldja őket!

A nagykállói Szabolcsi család nevében: Szabolcsiné Morvai Katalin

A Szabolcsi család évek óta a Téka táborhoz igazítja a nyári programokat

Kincs a Harangodon

Új vezető, új célok, új kihívások

A rendezvény a Nemzeti Kulturális 
Alap és a Magyar Művészeti Akadé-
mia támogatásával valósult meg
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Kitüntetések és kinevezések  
Semmelweis nap alkalmából

Köszöntötték a szépkorú városlakót

Szeniorok Akadémiája Nagykállóban
„A 60 az új 30”

Közlemény az őszi  
önkormányzati választásokhoz
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a szerkesztőség egyöntetű állás-
foglalása alapján, a választásokat megelőző időszakban minden po-
litikai célú közlemény, hirdetés, cikk, riport, leadásától - beleértve a 
fizetett hirdetéseket is -, elzárkózunk.

A Szerkesztőség

Szépkorú városlakót köszöntött 
augusztus 5-én Nagykálló Város 
polgármestere, Juhász Zoltán és 
munkatársa, Domokos Árpádné. 
Elek István tősgyökeres nagykállói 
lakos ezen a napon ünnepelte 90-ik 
születésnapját. Ebből az alkalom-
ból az önkormányzat ajándékával 
és a miniszterelnök szépkorúaknak 
szóló emléklapjával köszöntötték - 
a tartalmas és gazdag munkásévek 
után - szellemi és testi frissesség-
nek örvendő István bácsit. 
A köszöntés után előkerültek a régi 
fotók is és az ünnepelt szívesen ele-
venítette fel a múltat látogatóinak. 
Elmesélte, hogy 1953 novemberé-
ben kötött házasságot Kerezsi Juli-
annával.
-Boldog házasságunk ideje alatt 
három fiúgyermekkel ajándékozott 
meg bennünket a jó Isten. A fiaink 
pedig 10 unokával és 5 déduno-
kával, akikre nagyon büszkék va-
gyunk – mondta István bácsi, aki 
szerint a hosszú élet titka abban 
rejlik, hogy jó feleséget válasszon 
a férfi társául, aki mindenben a 
segítségére van, támogatja mind a 
mai napig. 
A szépkorú városlakó beszélt arról 
is, hogy 1948-ban sorozták be egy 

éves katonai szolgálatra, ezután 
elvégezte a tisztképzőt. 1952-ben 
hadnagyi rendfokozattal szerelt le. 
Ekkor Nyíregyházán az OTP-nél 
sikerült elhelyezkednie, később 
szerepe volt a Nagykállói OTP 
Fiók megalakításában, melynek 15 
évig volt a vezetője, majd a megyei 
igazgatóság felkérésére az elnök-
ség munkájában vállalt feladatot. 
Mivel katonai ismeretekkel is ren-
delkezett, a megyei MHSZ (Ma-
gyar Honvédelmi Szövetség) járási 
titkárának nevezték ki. Itt sokrétű 
feladatot látott el: előadásokat, 
gépkocsivezetői tanfolyamokat 
szervezett, a járás minden közsé-
gében MHSZ klubokat hozott létre 
és az azokhoz szükséges termeket 
alakított ki munkatársaival, majd 
kiképzési bázis, később fedett lőtér 
építésébe kezdtek. A hosszú éve-
ken át tartó eredményes munkáját 
különböző elismerésekkel jutal-
mazták.
Elek István ma sem pihen, tavasz-
tól őszig kertjüket, veteményesüket 
gondozza, télen fát vág, ha szük-
séges havat lapátol, és 90 évesen 
még segít azoknak, akik szükségét 
érzik. Nem tölti tétlenül nyugdíjas 
napjait. 

Az „anyák megmentőjének” is 
nevezett Semmelweis Ignác szü-
letésnapja, július 1., a magyar 
egészségügy napja és egyben 
legnagyobb ünnepe. Ekkor em-
lékeznek meg az egészségügyben 
dolgozókról, kitartó és önfelál-
dozó munkájukról. 

A Megyeházán tartott ünnepségen 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház vezetése idén is elismerésben 
részesítette azokat az orvosokat, 
ápolókat és az egészségügy más te-
rületén dolgozókat, akik szakterü-
letükön kiemelkedően teljesítettek.
A rendezvényen – többek között - ki-
tüntetést vehetett át dr. Újvári Júlia, 
a Sántha Kálmán Szakkórház szak-
orvosa. A doktornő méltatásakor 
elhangzott: széles körű szakmai tá-
jékozottsággal rendelkezik, orvosi 
gondolkodásmódjához hozzátartozik 

a betegek komplex terápiás rendszer-
ben való ellátásának képessége. Tudo-
mányos érdeklődése, szakmai kíván-
csisága példamutató. Ezen kívül több 
tudományos cikk társszerzője, aktívan 
dolgozik az osztályvezető főorvosa 
által vezetett kutatócsoportban, illetve 
a Szakkórház Szegedi Egyetemmel 
közösen végzett tudományos kutató-
munkájában is részt vesz. 

A Semmelweis napon került sor a 
főorvosi és az adjunktusi kineve-
zések átadására is. A június végén 
tartott ünnepségen ezúttal nyolc ad-
junktusi kinevezést adtak át a gyó-
gyítóknak, köztük az I. Általános 
Pszichiátriai Osztály orvosa, dr. 
Kocsis Csilla doktornő részére, aki 
több mint 16 éve dolgozik a Sántha 
Kálmán Szakkórházban.

Nagy sikerrel, jókedvvel és 
fiatalos lendülettel indult el az 
Egészségfejlesztési Iroda (EfI) 
Nagykállói Járás, Nagykálló 
Város Önkormányzata és a 
Nefelejcs Idősek Klubja közös 
együttműködésének köszönhe-
tően idén nyáron a Szeniorok 
Akadémiája című program vá-
rosunkban, mely több alkalmas 
programsorozatból állt.

Első alkalom-
mal a csapa-
tok egy közös 
i s m e r k e d é s 
és átmozgató, 
frissítő torna 

után szellemileg, lelkileg és tes-
tileg felfrissülve nagy odaadással 
és sportszerűséggel kezdték meg 
a programot, majd a következő ta-
lálkozón a résztvevők különböző 
sorversenyekben mérhették össze 
tudásukat.
A program szlogenjével azonosul-
va a szenior csapatok a fiatalokat 
meghazudtolva, jókedvvel megmu-
tatták, hogy a „60 az új 30”.
A testi fittség után, a harmadik al-
kalommal szellemi vetélkedő kö-
vetkezett, ahol különböző felada-
tokban mérettettek meg a csapatok. 

Különféle témájú kvízkérdésekre 
(természetismeret, irodalom, sport, 
zene, festészet) kellett válaszolni-
uk. A szenior résztvevők magukon 
is tapasztalhatták, hogy a test és 
szellem egységet alkotnak, mely-
hez elengedhetetlen a napi mozgá-
son túl az is, hogy szellemi teljesí-
tőképességüket karban tartsák.
A szupernagyik és szuperpapák a 
negyedik alkalommal megmutat-
ták, hogy kellő motivációval ren-
delkezve ők is képesek teljesíteni 
a televíziós műsorból ismert „egy 
perc és nyersz” különböző felada-
tait. Itt láthattuk, hogy sportszerű-
en, jókedvvel közösségben milyen 
hasznosan lehet eltölteni a szabad-
időt, melynek különös jelentősége 
van ebben a korban. 
Az ötödik alkalmat a rossz időjárás 
ellenére gyönyörű környezetben, 
Nagykálló–Harangodon remek 
hangulatban töltötték el „akadály-
verseny” keretében a részvevők.  
Az állomásokban mind ügyességi, 
mind logikai feladatok is helyet 
kaptak, a játékszeretet, a pozitív 
erő és kreativitás mellett.
A záró alkalommal pedig egy 
közös beszélgetésre és jóízű 
uzsonnára került sor, ahol az 
eredményhirdetés és az aján-

dékátadás volt főszerepben a kö-
zösségi élmény mellett. 
Az Egészségfejlesztési Iroda 
Nagykállói Járás munkatársai ne-
vében köszönjük a Nagykállói 
Általános Iskola vezetőségének, 
Nagykálló Város polgármester-
ének, Juhász Zoltánnak, Nagykálló 
Város Önkormányzatának és a Ne-
felejcs Idősek Klubjának, Krausz 
Gabriellának a támogató, segítő 
együttműködést, hiszen nélkülük a 
program nem jöhetett volna létre. 
Köszönjük a csapatoknak a lelkes, 
fiatalos, sportszerű és jó szívű rész-
vételt!
Ne feledjük, hogy közösségben, 
társakkal, a szabadidő hasznos el-
töltése által egy aktív életet kiala-
kítva ebben a korban is lehetünk 
egészségtudatosak mind fizikai, 
mind mentális egészségünkre oda-
figyelve.  Az EfI munkatársai

Dr. Kocsis Csilla adjunktus

A Szenior Akadémia tagjai és támogatói

Dr. Újvári Júlia kitüntetést kapott

    

Jelentkezni telefonon 
Szabolcsi Attilánál, a  
20/9944-319 számon, 
illetve a helyszínen, 

a verseny napján lehet.

A nevezési díj: 
3000 Ft,

mely magába foglalja a vacsorát

SZERETETTEL VÁRJUK 
RÉGI ÉS ÚJ VERSENYZŐINKET 

ULTI BAJNOKSÁGUNKRA.

2019. AUGUSZTUS 30. (PÉNTEK) 14.00 ÓRA
Helyszín: Óbester Étterem és Kávézó

Nagykálló, Korányi Frigyes út 1.
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ELHUNYTAK  
2019. június-július

Egy nap a sport és az önfeledt szórakozás jegyében

A Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft.

• portás,
• konyhai kisegítő,

• takarító
munkakörökbe megváltozott  
munkaképességű dolgozókat 

keres.
Elvárásaink: önálló munka-
végzés, maximális igényesség 

önmagára és munkájára.
Előnyt jelent, de nem feltétel, 

a hasonló területen szerzett 
tapasztalat.

Amennyiben felkeltette  
érdeklődését valamelyik  
álláslehetőségünk, várjuk  

jelentkezését:
előzetes telefonos egyeztetés után 
(+36 42 563 067) személyesen, a 

Híd Közösségi Házban  
(Nagykálló, Jókai M. u. 28.)

Á L L Á S H I R D E T É S

Júliusban tízedik alkalommal 
került megrendezésre a városi 
sportpályán a SULOMÁN KUPA. 
A kispályás labdarúgó torna a 
városi és a város környéki szer-
veződésű labdarúgó csapatoknak 
biztosít sportolási lehetőséget.

A kupa névadója és lelkes szerve-
zője, Sulomán Krisztián elmondta, 
hogy a focisták minden évben nagy 
érdeklődéssel várják a rendezvényt. 
A focitorna közösségépítő szere-
pe meghatározó, hiszen évről évre 
visszajárnak a csapatok, s egyre 
több gyerek is látogatja a családias 
jellegű rendezvényt.
A 10 csapat részvételével zajló idei 
torna kezdetén a szervező ismertet-
te a főbb szabályokat. A küzdelem 
két pályán zajlott, ahol a csapatok 
két csoportra osztva küzdött a do-
bogós helyekért, 2-szer 12 perces, 
a döntőbe jutásért 2-szer 15 perces 
meccsek keretében.
A kispályás foci végeredménye az 
alábbiak szerint alakult:

I. KAKTUSZ 
II. ZÖLD ÁSZ 
III. SZESZ SPANYOL 
IV. SULOMÁN
Kiss Attila, a KAKTUSZ csapat-
kapitánya elmondta, hogy eddig 
szinte minden évben részt vettek a 
sporteseményen. Csapata már ko-
rábban is szerzett dobogós helyet, 
az idei kupán erősek voltak véde-
kezésben és támadásban egyaránt. 
Győzelmük titka többek között a jó 
kapusválasztáson állt, Nagy András 
személyében, aki sokat hozzátett az 
első helyezéshez.
A szívvel és elkötelezett kitartással 
rendezett torna idén is jó hangulat-
ban telt, s nagy sikerrel és érem-
esővel zárult. A csapatérmes he-
lyezéseken felül díjazták a legjobb 
kapust és a legjobb mezőnyjátékost 
is.
A programot hetes rúgó verseny 
gazdagította, melyen a SZESZ 
SPANYOL labdarúgója, Juhász 
Imre jeleskedett. A legsportszerűbb 
csapat címét a HERKULES nyerte. 

A legjobb mezőnyjátékos Matejkó 
Gábor,a legjobb kapus Nagy And-
rás lett, mindketten a KAKTUSZ 
színeiben játszottak.
A Nyírsuli tehetséges felfedezettje, 
Matejkó Gábor 1995 óta futbal-
lozik. Korábban 4 éven keresztül 
játszott a NAGYKÁLLÓI VSE 
csapatában, majd egy évre a né-
met SV BÖSEL E.V. –hez igazolt, 
a NAGYKÁLLÓI VSE színeit 
2016-ban öltötte újra magára. A 
SULOMÁN KUPÁN most másod-
jára taposta a füvet.
A NAGYKÁLLÓI VSE fiatal, 19 
éves játékosát, a KAKTUSZ szí-
neiben játszó, Nagy Andrást jó ér-
zéssel töltötte el, s nagy elismerés 
volt számára, hogy ő lett a legjobb 
hálóőr az idén. 
A X. kupa kuriózuma Herczku Jó-
zsef, a fair play-díjas HERKULES 
csapat kapitányának felajánlásában 
átadott olasz focilabda volt, melyet 
a legjobb játékos, Matejkó Gábor 
vehetett át.

Surányi Melinda
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. szeptember 4. 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:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. szeptember 10-én jelenik meg  

Lapzárta: 2019. szeptember 4.

THM1: 

0,46%
THM2: 

6,35%

www.takarekcsoport.hu
Akár kamatmentesen is!

  Állami kezességvállalással
  Hitelösszeg 2 millió – 10 millió Ft
  Futamidő 60 – 240 hónap
  Szabadon felhasználható, nem hitelcélhoz kötött
  Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható

A THM1 az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre, az állami kamattámogatás és 3 év 
törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mellett került meghatározásra – a feltételek teljesülése esetén –, a THM2 a feltételek nem teljesülése esetén 
10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás összegét 
és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése esetén érvényes hitelkamat mértékét. (THM1: kamattámogatott időszak alatt; THM2: 
kamattámogatás elvesztése esetén)
A hitel folyósítása és törlesztése az Ügyfél által a Hitelintézetnél vezetett forint lakossági bankszámlájára / bankszámlájáról  történik, melynek fenntartása 
az egész futamidő alatt szükséges.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. A Takarék Csoport személyi kölcsönei a https://
takarekcsoport.hu/atm-es-fiokkereso weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el.
A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.

Takarék Babaváró Hitel

TEGYE MEG  
AZ ELSŐ LÉPÉST!

DOMOKOS  
MÁrTONT 

2. születésnapja alkalmából 
köszönti Anya és Apa!

I N G A T L A N

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. 
alatt jó állapotban lévő, 4 szo-
bás, összkomfortos, családi ház 
eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserép-
kályhával – melléképülettel. Ki-
sebb lakáscsere is érdekel. Telefon:  
+36 20 315 4687
Nagykálló belvárosában, csendes 
környezetben eladó 100 nm-es 
2,5 szobás családi ház gáz- és ka-
zánfűtéssel, pincével 776 nm-es 
telken, kelet-nyugati fekvésű, ud-
varon (alápincézett) nyári konyhá-
val, konyhakerttel eladó. Irányár:  
17 MFt. Telefon: +36 70 348 0175

Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, 
fürdőszobás, kettős fűtésrendsze-
rű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), 
felújítást igénylő, régi típusú, ker-
tes családi ház eladó. Telefon: 
(42) 264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykállóban építési telek eladó. 
Telefon: +36 30 259 2700
Nagykállóban, frekventált he-
lyen önálló, 1,2 ha gyümölcsös 
pincetározóval eladó. Telefon:  
+36 30 836 2775
Nagykálló, Nagykertiszőlőben két ut-
cából is megközelíthető, 2100 nm-es 
zártkerti ingatlan eladó. A telekhatáron 
villany van. Telefon: +36 30 360 8986 
vagy +36 30 955 3653

Eladó Nagykálló, 
Nagykertiszőlőben az M3-as autó-
pályától 1,5 km-re lévő 5700 nm-
es, két utcára nyíló, körbekerített, 
részben parkosított, részben erdős, 
vízzel, villannyal ellátott, zártkerti 
ingatlan, melyen 30 nm-es, szige-
telt, tetőtér beépítéses, pincével, 
fürdőszobával, burkolt terasszal 
ellátott épület, valamint egy kb. 
8 nm-es tároló konténer találha-
tó. Irányár 3 990 000 Ft. Telefon:  
+36 70 379 4293
Nagykálló eladó családi házat és 
társasházi lakást keresek. Kérem, 
hívjon bizalommal! Telefon: +36 
30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L

folytontermő málna frissen szedve 
eladó. Telefon: +36 70 299 5724
Kis és nagykapu egyben, erős „U” 
vasból készült, kemping kerékpár, 
két pár fekete 43-as félcipő, alkat-
résznek való video lejátszó kazetták-
kal eladó. Telefon: +36 20 492 0715
Nagyméretű íróasztal, csővázas, 
polírozott asztallap, újszerű álla-
potban eladó. Irányár: 5 000 Ft. Te-
lefon: +36 30 205 9251

Eladó jó állapotban lévő, kárpito-
zott, fejtámlás, szürke plüss, két-
személyes 165x200 cm-es francia-
ágy. Telefon: +36 20 277 2333
Eladó háztáji kézi kocsi, kukorica-
morzsoló, 200 l terménytároló kád 
(vastag lemez), 43-as bélelt férfi-
csizma.  Telefon: +36 70 237 2244
Eladó korongfűrész tengely, egy-
hengeres benzinmotor, keverőtár-
csás mosógép, tölgyfa, kiskazettás 
ajtó, lovas eke, elektromos fűnyí-
ró, japán táskapermetező, rotációs 
kapa, kültéri, sárgaréz teraszlám-
pák. Telefon: (42) 797 042

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli 
motor váltóval, láncos szecskavágó, 
mérleg (5 mázsáig mér), nagytelje-
sítményű elektromos kukoricamor-
zsoló. Érdeklődni lehet: naponta  
18 óra után. Telefon: (42) 264 396

Hirdetését kényelmesen, 
otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó  

szerkesztőségébe:
nagykalloihirmondo@

gmail.com  
e-mail címen.


