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A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIX. évfolyam 9. szám – 2019. október

Őszi Népművészeti Forgatag

Szeptember 28-án rendezték meg 
az Őszi Népművészeti Forgatagot 
a Kállai Kettős téren. 

A színes, őszköszöntő eseményen a 
főszervező, Kerezsiné dr. Kulcsár An-

namária elmondta, hogy a programot 
hagyományteremtő céllal rendezték 
városunkban. Az idei első alkalom a 
Nagykállói Népművészeti Egyesület 
köszöntésére is született, hiszen az 
egyesület 20 éve működik városunk-

ban. Az ünnepi alkalommal együtt 
kívánták bemutatni a közönség szá-
mára a Kárpát-medence kézműves és 
népművészeti kultúráját, dalkincsét, 
tánchagyományát és viseleteit is. 
A színvonalas rendezvény délelőtt 

egy rendkívüli kiállítás-megnyitóval 
kezdődött, melyen a Nagykállói Nép-
művészeti Egyesület 20 éves munká-
jának gyümölcsét tekinthették meg 
a látogatók. A kiállítást Oroszné dr. 
Nagy Matild alpolgármester asszony 

nyitotta meg, illetve Félegyházi 
Józsefné üdvözölte a vendégeket. Ezt 
követően Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere köszöntötte a 
Népművészeti Egyesület tagjait. 

Folytatás az 5. oldalon!

Napokon belül elkészül
Végéhez közeledik a Nagykállói 
Általános Iskola épületeinek 
felújítása. Nagykálló Város 
Önkormányzata közel 400 millió 
forint Európai Uniós támogatást 
nyert az általános iskola alsó 
és felső tagozatos épületeinek 
rekonstrukciójára.

Az oktatási intézmény alsó, illetve 
felső tagozatos épületében meg-
történt a tantermekben és a folyo-
sókon a vezetékek, a fűtőtestek 
és a kazánok, továbbá az elavult 
nyílászárók cseréje, emellett fel-
kerültek a napelemes panelek a te-
tőre. A szakemberek elvégezték az 
elektromos hálózat korszerűsítését, 
aminek részeként energiatakarékos 
Led lámpatesteket helyeztek el az 
intézmény tantermeiben és a folyo-

sókon, illetve a sportcsarnokban. A 
felső tagozatos épületben akadály-
mentes mosdót (WC-t), az udvaron 
parkolót alakítottak ki és befejezték 
a Városi Sportcsarnok belső szige-
telési munkálatait is, illetve ezek-
ben a napokban az alsó tagozatos 
épület hőszigetelését, vakolását, 
színezését. A projektzáróig hátra 
van még az esővíz-elvezető csator-
nák felszerelése, külső lámpatestek 
kihelyezése.

A panelek már a tetőn gyűjtik a napsugarakat
A nagykállói időseket, az Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesület és 
a Nefelejcs Idősek Klubja tagjait 
köszöntötte az idősek világnapja 
(október 1.) és az ezüst generá-
ció hónapja alkalmából Juhász 
Zoltán polgármester.

-Szeretném kifejezni jókívánsága-
imat településünk minden idős- és 
szépkorú lakosa számára. Ezen a 
napon is, az idősek világnapján, 
szeretettel gondolunk mindazok-
ra, akik egy hosszú élet munkáját 
és rengeteg tapasztalatát tudhatják 

maguk mögött, s példaként szol-
gálnak a nemzedékek előtt. Őszinte 
szeretettel és tisztelettel kívánom, 
hogy derűsen és jó egészségben, a 
család nyújtotta örömökkel töltsék 
a pihenés éveit! – mondta a város-
vezető.

„Én hiszek abban, hogy Nagykálló 
egy modern, fejlődő város, ahol jó 
élni, ahol biztosított az infrastruktú-
ra, a szociális-, az egészségügyi és 
az oktatási intézményhálózat, ahol 

az elmúlt évek során jelentősen gya-
rapodott az önkormányzati vagyon. 
Tudom, van még teendő a városban, 
de legyünk büszkék lakóhelyükre, 
amely az elmúlt három évtized so-

rán nem csak alapjaiban újult meg” 
– mondta Juhász Zoltán polgármes-
ter az elmúlt évek fejlesztéseit ösz-
szegezve.

Folytatás az 5. oldalon!

Mérleg

Hajdani mennyasszonyi viseletek bemutatója
Az önkormányzat ajándéka az egyesület 
részére
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Beszámoló
Nagykálló Város Önkormányzat 2014-2019-es választási ciklusban folytatott munkájáról

Tisztelt nagykállói polgárok!

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő–testülete jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve ez-
úton szeretné tájékoztatni Önöket, 
az önkormányzat gazdálkodásáról, 
az elvégzett feladatokról, valamint 
az önkormányzat vagyoni helyze-
téről.

A lakosságszám csökkenése mi-
att 2014. évtől a korábbi évekhez 
képest kisebb létszámú, 8 képvi-
selőből és a polgármesterből álló 
testület kezdte meg munkáját. Az 
Önök bizalma alapján olyan jól 
együttműködni tudó, a települé-
sünkért tenni akaró, az élet más-
más területén dolgozó emberek al-
kották a Képviselő-testületet, akik 
az önkormányzati teendőkben jár-
tassak voltak, így zökkenőmente-
sen folytatódhatott az egy évtizede 
megkezdett munka.

A korábbi évekhez hasonlóan, az 
önkormányzati ciklus elején, jól 
átgondolt tervekkel és reménytel-
jesen vágtunk neki a teendőknek. 
2015. év elején elkészítésre és el-
fogadásra került Nagykálló 2015-
2019. évre vonatkozó gazdasági 
programja, amely az elkövetkezen-
dő 5 évre vonatkozó célkitűzéseket 
és feladatokat hivatott rögzíteni.
Az volt a célunk, hogy Nagykálló 
továbbra is jól működő, vonzó 
lakókörnyezettel rendelkező, 
igényes közterületeket fenntar-
tó, élhető és biztonságos kisváros 
legyen, melynek polgárai aktív 
alakítói és részesei legyenek a 
helyi történéseknek, ahol büsz-
kén mondhatjuk: otthonunk 
Nagykálló.

A Képviselő-testület és bizottságai 
a település lakóinak érdekeit, a he-
lyi közösségek kéréseit szem előtt 
tartva alakította ki véleményét egy-
egy kérdéssel kapcsolatos döntés 
meghozatalakor (1 sz. táblázat) 

Az évente megtartott közmeg-
hallgatáson a Képviselő–testület 
részletesen beszámolt az adott évi 
munkájáról, melyről a Nagykállói 
Hírmondó és a Nagykállói Tele-
vízió is tájékoztatta a település la-
kosságát.

A bevételek tekintetében az elmúlt 
5 év hasonló képet mutat, sem az 
állami támogatások, sem az adóbe-
vételek jelentős mértékű változása 
nem következett be. Az állami tá-
mogatások között szerepel a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás által fenntartott 
szociális intézmények működteté-
séhez igényelt normatív támogatás, 

közel 400 millió forint értékben. A 
fenti táblázatban a „támogatások” 
soron kerül kimutatásra valameny-
nyi pályázat megvalósításához 
kapott és elszámolt támogatás 
összege (hazai és uniós forrásból 
származó is). 
A kiadások között még mindig 
jelentős tételt képvisel a személyi 
juttatások és járulékai, amely tartal-
mazza az önkormányzat valameny-
nyi intézményében foglalkoztatott 
dolgozó, valamint a közfoglalkoz-
tatottak bérét és járulékait is.
A dologi kiadások között a leg-
nagyobb volumenű költséget a 
közüzemi díjak jelentik. Az ön-
kormányzat szeretné elérni, hogy 
a magas energia költségek csök-
kenjenek, ezért miden pályázati 
lehetőséget kihasználva, fűtéskor-
szerűsítést, hőszigetelést, ener-
giatakarékos világítási rendszert, 
napkollektorokat és földhőszondát 
építtetett és működtet mindezen 
célok megvalósítása érdekében.
Az önkormányzati vagyon alakulá-
sa az elmúlt években is töretlen nö-
vekedést mutat, még úgy is, hogy a 
táblázatban szereplő számok nettó 
értéket képviselnek, azaz a köte-
lező értékcsökkenés levonásra ke-
rült. Ez minden éveben közel 200 
millió forint csökkenést jelent, ami 
az 5 éves ciklust figyelembe véve 
1 milliárd forint „vagyonvesztést” 
eredményez.
Szeretném tájékoztatni Önöket 
Nagykálló Város Önkormányzat 
hitelállományáról is. Ellentétben a 
rossz szándékú, hamis állításokkal 
az önkormányzatnak 100 millió 
forint folyószámla hitelkeretet biz-
tosított a számlavezető bank 2019. 
december 31-ig, amely keret jelen-
leg nincs felhasználva. Emellett 
még a Tiszántúli Takarék Takarék-
szövetkezet nyújtott egy 130 millió 
forintos beruházási hitelt, amelyet 
2021. április 15-ig szükséges visz-

szafizetnünk. Szeptember 30-án a 
fennálló hitelállomány 95 millió 
forint.
Azok a személyek, akik az ön-
kormányzat, a képviselő-testület 
gazdálkodását negatív színben 
tüntetik fel és fennhangon hirde-
tik a költségvetésben szereplő 1,4 
milliáros hiány mértékét, tudato-
san félrevezetik az őket követő-
ket. Hiszen, ha tovább olvasnák 
a rendeletet, egyértelművé válna, 
hogy a hiányt (amely nem azonos 
a hitellel), mivel kívánja önkor-
mányzatunk finanszírozni. Erre a 
célra a 2018. évi pénzmaradvány 
összegét fordítja, amelyet önkor-
mányzatunk cél jelleggel előző 
évben megkapott és még nem köl-
tött el. Ezt bizonyítja, hogy 2018. 
december 31-én a bankszámlákon 
szereplő pénzösszeg közel 1,2 mil-
liárd forint volt.

Ebben a ciklusban már a közok-
tatási intézmények közül az ál-
talános iskola, a gimnázium, a 
szakközépiskola és a szakiskola 
állami fenntartásban működött. 
Önkormányzatunk mind a KLIK-
el, mind pedig a szakképzési cent-
rummal jó kapcsolatot ápol, ennek 
köszönhetően zökkenőmentes az 
együttműködés a fenntartókkal. A 
Korányi Frigyes Gimnázium 2017. 
szeptember 1-től a görögkatolikus 
egyház irányítása alá került. Az 
iskolák épületei önkormányza-
ti tulajdonban maradtak, jelenleg 
vagyonkezelői szerződés alapján 
működnek.

Az önkormányzat fenntartóként 
a bölcsődei és az óvodai nevelés-
ben vesz részt, a hatékonyabb fel-
adatellátás érdekében a kistérségi 
társulás keretein belül irányítja a 
bölcsőde tevékenységét. A bölcső-
dei férőhelyek maximális kihasz-
náltsága és a mutatkozó igények 

miatt a Képviselő-testület 2019-
ben új bölcsőde építésére vonatko-
zó pályázat benyújtásáról döntött. 
Bízunk benne, hogy kérelmünk 
támogatásban részesül, és ezzel is 
segíthetjük városunkban a gyer-
mekvállalás lehetőségét.

Az óvoda 2 telephelyen látja el fel-
adatait: a Szivárvány Tagóvodában 
4, a Brunszvik Teréz Tagóvodá-
ban pedig 7 óvodai csoporttal. A 
gyermeklétszám 280-300 fő között 
mozog. Az óvodai feladatokat 23 
óvodapedagógus, 11 fő dajka, 1 
óvoda titkár, 3 fő pedagógiai asz-
szisztens végzi. Az óvodai nevelé-
sen túl a pedagógiai szakszolgálat 
segítségével a gyermekek logopé-
diai fejlesztésen, egyéni fejlesztő 
foglalkozáson, pszichológiai ta-
nácsadáson, mozgásfejlesztésen 
vesznek részt. Büszkék vagyunk 
az óvodában folyó szakmai mun-
kára, hiszen nemcsak a szülők, de 
az ellenőrző, felettes szervek is el-
ismerően nyilatkoznak és ajánlják 
más óvodáknak az intézményben 
kialakított „jó gyakorlatokat”. Az 
óvodában alkalmazott magas szak-
mai színvonalú oktatást bizonyítja 
még, hogy referencia intézmény-
ként működik 2015. év óta. Hisz-
szük, hogy a gyermekeké a jövő és 
ezért mindent megteszünk, hogy 
korszerű körülmények között, 
magasan képzett, gyermekszerető 
pedagógusok végezzék az oktató-
nevelő munkát. Tevékenységüket 
elhivatottság jellemzi, jelentős sze-
repet vállalva a település közéleté-
ben, kulturális életében. Köszönet 
érte minden alkalmazottnak!

Az önkormányzat intézményei 
közé tartozik a Ratkó József Vá-
rosi Könyvtár is. 2015. évben a 
Kálló Köz 2.0 pályázatunk meg-
valósításaként a volt járásbíróság 
épületében kialakított színvonalas, 

a kor követelményeinek és techni-
kai elvárásainak megfelelő helyre 
költözött. A beiratkozott olvasók 
száma évről-évre, ha kis mérték-
ben is, de növekszik. 2017. január 
1-ig városi könyvtárként, valamint 
fiókkönyvtárként látta el az iskolai 
könyvtári feladatokat. Január 1-től 
már csak a városi könyvtár funkci-
ót tölti be.

2015. január 1-től Nagykállói Pol-
gármesteri Hivatalként működtünk 
tovább, mert a Közös Hivatal meg-
szüntetésre került, így hivatalunk-
nak a kistérségi és a Nagykállói 
Önkormányzat működéséhez kap-
csolódó feladatokat kell ellátnia.
A polgármesteri hivatal és munka-
társai az ügyfélcentrikus munkát 
hozzáértéssel, az önkormányzat és 
a polgárok érdekeit szem előtt tart-
va végzi. Törekszünk a minőségi 
szemlélet, a szolgáltató jelleg, az 
ügyintézés színvonalának növelé-
sére. A hivatal dolgozói felkészül-
tek, munkájukat az ügyfelek iránti 
empátiával végzik. 2019. évtől ön-
kormányzatunk is csatlakozott az 
ASP rendszerhez, amelynek segít-
ségével az elektronikus ügyintézés 
lehetősége is rendelkezésre áll a 
lakosság részére.
Hivatalunk a minőségirányítási és 
környezetirányítási rendszert haté-
konyan működteti, 2018-évben az 
erre vonatkozó tanúsítvány sikere-
sen megújításra került.
Az ügyfelek elégedettségét rend-
szeresen mérjük, s az ebből szár-
mazó tapasztalatokat munkánk so-
rán hasznosítjuk.

EgésZségügyI EllÁTÁs
A kötelező háziorvosi, fogorvosi, 
gyermek háziorvosi, iskolaorvo-
si és védőnői szolgálat mellett, 
mikrotérségi megállapodás alap-
ján, 2017-ben új szolgáltató látja el 
a központi ügyeleti tevékenységet. 
Ezen feladat végzésére vonatkozó-
an a társult önkormányzatoknak je-
lentős összeggel (havonta 2,5 mil-
lió forinttal) kell kiegészíteniük az 
egészségpénztári finanszírozást, de 
a települések lakosságának bizton-
ságos és hatékony egészségügyi el-
látása érdekében valamennyi kép-
viselő-testület támogatta a pályázó 
céggel történő szerződéskötést és 
biztosítja saját költségvetéséből a 
szükséges többletforrást.
Legfőbb érték az egészség, ezért 
fontos már gyermekkorban elkez-
deni az egészséges életmódra való 
nevelést. Az elhízás, a betegségek 
megelőzése és az egészségtudatos 
magatartás kialakítása érdekében, 
pályázati források kihasználásával, 
egészségmegőrző szűrőprogramo-
kat biztosítottunk az itt élők szá-
mára, melyek célja a gyerekek és 
a felnőttek egészségi állapotának, 
élettani, fizikai terhelhetőségének 
vizsgálata.  
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Képviselő-tes-
tület

25 309 28 24 351 20 20 287 17 19 273 18 13 224 14

Pénzügyi és Köz-
jóléti Bizottság

13 338 13 358 12 326 14 312 15 259

Város-stratégiai 
Bizottság

8  95 10 133   9 105   6   68   6   72

AZ AlÁbbI TÁblÁZAT mEgmUTATJA, Hogy mINd A bIZoTTsÁgoK, mINd pEdIg A KépVIsElŐ-TEsTülET JElENTŐs 
sZÁmú dÖNTésT HoZoTT AZ ElTElT IdŐsZAKbAN.

1. sz. táblázat

A bEmUTAToTT IdŐsZAK bEVéTElEI, KIAdÁsAI AZ ÖNKormÁNyZATI VAgyoN  
AlAKUlÁsA

2014 összeg (e Ft) 2015 összeg (e Ft) 2016 összeg (e Ft) 2017 összeg (e Ft) 2018 összeg (e Ft)
bevételek összesen: 3 397 350 2 990 497 2 681 589 4 434 028 3 258 016
ebből:  
- állami támogatások

1 548 845 1 513 980 1 471 755 1 468 468 1 550 458

- adóbevételek 326 061 307 838 334 350 327 013 328 718
- támogatások 1 051 897 704 830 17 865 1 011 058 91 037
Kiadások összesen: 3 397 350 2 822 169 2 526 861 3 268 430 2 099 387
ebből: - személyi  
juttatások és járulékaik

671 436 767 519 826 090 790 566 741 010

- dologi kiadások 518 486 714 887 455 457 667 604 501 654
- beruházások 851 184 644 111 321 218 832 740 126 566
Vagyon 10 124 499 10 707 991 10 734 395 11 423 682 11 473 647

2. sz. táblázat
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sZocIÁlIs EllÁTÁs
A szociális ellátást képviselő-tes-
tületünk, a hivatal, illetve a kistér-
ség által működtetett szociális és 
gyermekjóléti intézmények bizto-
sítják városunkban.
A szociális feladatellátás terüle-
tén a 2015. év is hozott jelentős 
változásokat az önkormányzatok 
életébe. Az önkormányzat ha-
tásköréből a rendszeres szociális 
segélyek, így a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás, az aktív ko-
rúak támogatása átkerült a járási 
hivatalokhoz, a helyhatóság csak 
az önkormányzati segélyek tekin-
tetében bír döntési jogkörrel.
A képviselő- testület költségve-
tésében ezen szociális ellátásokra 
évente 25-30 millió forintot biz-
tosít, amely előirányzat fedezetet 
nyújt a krízishelyzetben lévő sze-
mélyek, a helyi szociális problé-
mák megoldásának támogatására. 
Minden évben igényelhető: gyer-
mekvédelmi támogatás, a tartósan 
beteg gyermeket nevelő családok 
részére nyújtott támogatás, rend-
kívüli települési támogatás, lakás-
fenntartási támogatás, köztemetés, 
temetési segély, időskorúak támo-
gatása, beiskolázási támogatás, 
Bursa Hungarica Önkormányzati 
ösztöndíj, valamint az első lakás-
hoz jutók vissza nem térítendő tá-
mogatása.
Minden pályázati lehetőséget 
megragadva, a szociális intézmény 
dolgozóinak közreműködésével, a 
rászorulók részére élelmiszercso-
mag, ruhanemű kerül kiosztásra 
évente több alkalommal.
Önkormányzatunk az Idősek Szo-
ciális Intézetének működéséhez a 
normatív támogatáson felül éven-
te 7-10 millió forint többletforrást 
biztosít, hogy az itt élők, illetve az 
itt dolgozók méltó körülmények 
között tölthessék mindennapja-
ikat. A szociális intézetben jól 
felkészült és lelkiismeretes, éjjel-
nappal szolgálatot vállaló és tel-
jesítő munkatársak vannak, akik 
nemcsak az otthonban élőknek, 
hanem a gondozónők a városban 
élő rászorultaknak is ellátást és se-
gítséget is nyújtanak. Köszönjük a 
szociális ágazatban dolgozók ön-
zetlen munkáját!

KÖZFoglAlKoZTATÁs
Az elmúlt öt évben folyamatos 
volt a közfoglalkoztatottak al-
kalmazása. A programok által 
nyújtott lehetőségekhez mérten 
igyekszünk valamennyi városun-
kat érintő területen a foglalkoz-
tatást megvalósítani. Így állandó 
munkalehetőséget biztosítunk a 
mezőgazdaságban, a közterüle-
teken, a közúthálózat, valamint a 
mezőgazdasági földutak karban-
tartásában, az illegális szemét-
lerakók felszámolásában. Nagy 
segítséget nyújtanak közfoglal-
koztatottjaink az önkormányzat 
intézményhálózatának működte-
tésében is. Évente közel 250-300 
fő foglalkoztatására nyílik lehető-
ség, amely foglalkoztatotti létszá-

mot a munkaügyi központ irányoz 
elő. Megállapíthatjuk azonban, 
hogy sokszor a kevesebb, több!  
Minél többen vannak egy feladat 
elvégzésére, annál inkább háttér-
be szorul a pontos és szakszerű 
munkavégzés. A dolgozók több-
sége azonban lelkiismeretesen 
végzi munkáját, amelyet ezúton is 
köszönök nekik. Ők azok, akikre 
mindig számíthat településünk!

KÖZműVElŐdés
Városunkban a közművelődés-
hez kapcsolódó feladatokat a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
KFT. látja el. Ezen feladatok fi-
nanszírozására önkormányzatunk 
évente 19 millió forintot biztosít 
támogatásként, amelyből az adott 
évben megvalósuló rendezvények 
költségét fedezi a a társaság.
A megszokott programokon túl 
,mint például  a majális, a gyer-
meknap, a Téka tábor, igyekszünk, 
új és a lakosság részére változatos 
programokat biztosító, eseménye-
ket megtartani, illetve helyet adni. 
Ilyen például az idén hetedik alka-
lommal megrendezett sörfesztivál 
és lecsófesztivál. A visszajelzé-
sekből azt a következtetést tudjuk 
levonni, hogy a lakosság igénye 
sokkal inkább az ilyen jellegű ren-
dezvények felé tolódik, ahol ki-
kapcsolódhat, szórakozhat, baráti 
társaságokkal önfeledten együtt 
tölthet egy szép délutánt, estét.
A helytörténeti munka fellendíté-
sével támogatjuk a város történe-
tének, szellemi, művészeti értéke-
inek, hagyományainak folyamatos 
feltárását, megőrzését, ápolását. 
Bemutatkozási lehetőséget bizto-
sítunk az ide kötődő művészek, 
művészeti csoportok számára. Cé-
lunk a magyar kultúra, városunk 
hagyományainak tovább éltetése. 
A Nonprofit KFT. feladatköre 
2016. évtől bővült az Óbester Ét-
terem és Kávézó működtetésével. 
Célunk egy olyan közösségi hely 
létrehozása, amely minden korosz-
tály számlára lehetőséget biztosít 
közös programok lebonyolítására 
finom, házias ételek elfogyasztása 
mellett.

2018. szeptember 1-től a Nonprofit 
KFT. a közétkeztetésben is részt 
vesz. A gyermekétkeztetéshez, 
szociális ellátáshoz kapcsolódó 
ételek kerülnek elkészítésre a fel-
újított Korányi konyhájában, illet-
ve az oktatási intézmények tálaló-
konyháinak az üzemeltetése is a 
KFT. feladatai között szerepel.

cIVIl sZErVEZETEK
A civil szervezetek is részt vesznek 
a közösségi programok megvalósí-
tásában. Nincs olyan rendezvény, 
ahol valamely helyi egyesület ön-
ként ne támogatná annak sikeres 
lebonyolítását.  Önkormányzatunk 
a Nagykállóban működő több mint 
20 civil szervezetet évente közel 
14 millió forint támogatásban ré-
szesíti, amelyet maguk is további 
forrásokkal egészítenek ki. 

A város sportéletében kiemelkedő 
feladatot vállaló sportegyesülete-
ket az önszerveződő közösségekre 
vonatkozó rendelet szerint támo-
gatjuk.  A lehetőségekhez mér-
ten kiemelt figyelmet fordítunk a 
sportegyesületek utánpótlás-neve-
lő tevékenységének, az utánpót-
lás-műhelyek szakmai munkájá-
nak a támogatására. 
A lakosság folyamatos tájékozta-
tása érdekében közreműködünk 
a helyi sportélet propagálásában. 
Továbbra is megjelenési lehető-
séget biztosítunk az egyesületek, 
iskolák sportprogramjának, ered-
ményeinek bemutatására. Kap-
csolatot tartunk a testvérvárosok 
sportszervezeteivel, koordináljuk 
a kétoldalú sporttalálkozókat.
Köszönjük mindazoknak az anya-
gi és erkölcsi támogatását, akik 
ezen szervezetek működését elő-
segítik.

TIsZTÁbb, rENdEZET-
TEbb KÖrNyEZET

A 21. századi városok egyik köz-
ponti problémája a köztisztaság, 
az élhető környezet folyamatos 
megteremtése, fenntartása, amely-
ben egyrészt a hulladékkezelés, 
másrészt a környezetvédelem, a 
közösségi együttélés szabályainak 
betartása is kulcsszerepet játszik. 
Mindez azonban nem egyszerűen 
hatósági, közigazgatási probléma, 
sokkal inkább társadalmi-kulturá-
lis jelenségek sorozata, amelyet 
tovább fokoz az emberek egymás 
iránti közömbösségének növeke-
dése, az igénytelenség, amely a 
minket körülvevő környezet vé-
delme tekintetében egyre inkább 
terjedni látszik. Természetesen 
maximális tisztelet és köszönet 
jár mindazoknak - mert ilyen em-
berek is vannak szerencsére elég 
sokan -, akik folyamatosan és te-
vékenyen részt vesznek környeze-
tünk szépítésében.
Az életminőséget meghatározó, 
közérzetünket befolyásoló ténye-
ző környezetünk rendezettsége, 
kulturáltsága. A város köztisz-
tasági helyzetének színvonalát 
tovább kell emelni, amely nem 
valósulhat meg a közterületeken 
tevékenykedő szervezetek és a 
lakosság együttműködése nélkül. 
Jogos lakossági elvárás közterü-
leteink állapotának javítása, út-
jaink folyamatos karbantartása, a 
zöldterületek rendszeres gondozá-
sa. Mindez azonban akkor válna 
teljessé, ha az itt élők nemcsak 
arra várnának, hogy majd az ön-
kormányzat megoldja, a közfog-
lalkoztatottak elvégzik! Már az 
is nagy előrelépés lenne, ha az el-
dobott szemetet, csikket a kijelölt 
szemetesbe helyezzük, a kiültetett 
növényeket gondozzuk, óvjuk és 
nem vandál módon pusztítjuk, a 
lakásunk előtti közterületet rend-
ben tartjuk, a háztartásunkban ke-
letkezett szemetet nem illegálisan 
a közterületen, hanem az arra kije-
lölt lerakókba szállítva helyezzük 
el. Mindezen hiányosságokat fel 

lehet róni az önkormányzat szám-
lájára, de amíg a lakosság nem 
fordít kellő figyelmet a környe-
zetére, addig az elvégzett munka 
hiábavalónak tűnik.
Meg kell említeni a városunkban 
egyre nagyobb problémát jelentő 
kisállatok (főként kutyák) tartásá-
ra vonatkozó szabályok figyelmen 
kívül hagyását. A Képviselő-tes-
tület 2018-tól folyamatosan keresi 
annak a lehetőségét, hogyan lehet-
ne a felelős állattartás előírásait 
érvényesíteni. Mert higgyék el, az 
utcán kóborló kutyák legtöbbjének 
van gazdája, csak nem kellőkép-
pen gondoskodik arról, hogy az 
eb felügyelet nélkül ne juthasson 
ki a közterületre. A Képviselő-tes-
tület feltett szándéka, hogy az ál-
lattulajdonosokat kell megtanítani 
és segíteni, és nem a jószágokat 
büntetni. Ezért is volt 2018. évben 
kezdeményezés arra vonatkozóan, 
hogy együttműködési megállapo-
dás kerüljön megkötésre valamely 
civil szervezettel, aki koordinálja a 
kóbor kisállatok befogadását majd 
gazdásítását. Ehhez az önkormány-
zat anyagi támogatás mellett helyet 
is biztosított volna. Mivel helyi ci-
vil szervezet nem vállalkozott erre 
a feladatra, így a megyében mű-
ködő állatotthonokkal vettük fel a 
kapcsolatot, de sajnos valamennyi 
szervezet a zsúfoltságra hivatkoz-
va nem tudott az önkormányzattal 
megállapodni. Egyedül a nyírmadai 
Kóborlók Állatvédelmi Egyesület 
részéről volt befogadási hajlandó-
ság. Az önkormányzat vállalta a 
kóbor ebek befogását, elszállítását, 
26 ezer forint elhelyezési díj megfi-
zetését, valamint az egyesület éves 
támogatását, kennel vásárlását, de 
a tárgyalások során az egyesület 
részéről folyamatos többletigények 
merültek fel, amelyeket önkor-
mányzatunk nem tudott biztosítani. 
A Képviselő-testület a megelőzésre 
is gondot fordított azzal, hogy 2019. 
évi költségvetésében 1 millió fo-
rintot különített el a városban lévő 
még jelöletlen ebek chippelésére és 
veszettség elleni védőoltására, va-
lamint ivartalanítására. Továbbra is 
az önkormányzat feltett szándéka, 
hogy civil szervezet bevonásával 
megoldást találjon a probléma or-
voslására.

KÖZbIZToNsÁg
A rendvédelmi feladatok haté-
konyabb ellátásának támogatása 
céljából a helyi rend- és kataszt-
rófavédelmi szervekkel eredmé-
nyes az együttműködés. Az elmúlt 
időszakban előforduló kataszt-
rófahelyzetek, viharok, valamint 
az egyéb közbiztonsági felada-
tok még hangsúlyosabbá teszik 
az együttműködés folytatásának 
fontosságát mind a rendőrséggel, 
mind a polgárőrséggel, tűzoltó-
sággal. Valamennyi rendvédelmi 
szerv működését önkormányza-
tunk anyagi, illetve tárgyi eszkö-
zökkel támogatja. A Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk 
2017-ben önállóan beavatkozó 

tűzoltó egység lett. Köszönet a sok 
szolgálatban töltött óráért minden 
rendvédelmi szerv dolgozójának 
és az önkénteseknek.

TElEpülésFEJlEsZTés
Egy településen az ott élők köz-
érzetét jelentősen befolyásolja az 
infrastruktúra fejlettségi állapota, 
amellyel mérhető a város fejlettsé-
gi szintje. Energiatakarékos köz-
világítás, jó minőségű vezetékes 
ivóvíz, szennyvíz-csatornázás, 
szelektív hulladékgyűjtés, asz-
faltozott utak, járdák, parkosított 
közterületek mind-mind hozzájá-
rulnak az itt élők kellemes közér-
zetéhez.
Városunk fejlesztése összehan-
golt tervek, koncepciók szerint 
történik. A beruházások eredmé-
nyeként Nagykálló a legdinami-
kusabban fejlődő települések közé 
tartozik. 
Nagykálló Város fejlesztési prog-
ramjainak összhangba kell lennie 
az ország fejlesztési programjá-
val, a kormány fejlesztési cél-
kitűzéseivel. Ugyanis csak így 
várhatjuk el, hogy Európai Uniós 
és hazai források segítsék a stra-
tégiai programok megvalósulását. 
Nagykálló Önkormányzata ugyan 
– a térségbeli önkormányzatok-
kal összehasonlítva – rendelke-
zik forgalomképes vagyonnal, 
saját bevétellel, de ezen források 
messze nem elegendőek az összes 
stratégiai fejlesztési program saját 
forrásból történő finanszírozására. 
Következésképp elkerülhetetlen 
és feltétlenül szükséges az Euró-
pai Uniós és hazai támogatások 
bevonása.
A fejlesztési elképzelések közép-
távú (2014-2020-ig szóló IVS, 
2015-2019-ig szóló gazdasági 
program) tervekben fogalmazód-
tak meg, amely programok elfo-
gadását megelőzően a lakosság, 
a civil szervezetek részére bemu-
tatásra kerültek. Ezekben a prog-
ramokban a város egész területét 
érintő fejlesztési elképzelések ke-
rültek meghatározásra, amelyből a 
pályázati kiírás függvényében volt 
lehetőségünk a megvalósításra. A 
2014-2019 ciklusban a teljesség 
igénye nélkül, az alábbi nagyobb 
beruházások valósultak meg vá-
rosunkban.

2015-évben befejeződött a BIKE 
- Biztonságban két keréken V. 
ütem Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése Nagykállóban elne-
vezésű projektünk. A beruházás 
megvalósítása során a Korányi 
úti benzinkúttól a Bátori úti ben-
zinkútig, részben a kerékpárút 
kialakításával, részben alacsony 
forgalmi utakon történő átveze-
téssel, a szükséges forgalomtech-
nikai eszközökkel, műtárgyakkal, 
megoldásra került a kerékpárosok 
biztonságos közlekedése. A meg-
valósított kerékpárút fejlesztés 
költsége 213 millió forint volt, 
amely 95%-ban támogatásból va-
lósult meg.
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Befejeződött a Kálló Köz 2.0 pá-
lyázatunk, amelynek keretében 
kialakításra kerültek a Petőfi utcai 
parkolók, a Hőseink tere, a volt já-
rásbíróság épületének és belső ud-
varának a rekonstrukciója, a Nap-
strand fejlesztése. 
Az átalakítás óta a járásbíróság 
épülete ad helyet a városi könyv-
tárnak, illetve kialakításra került 
egy interaktív közösségi tér, amely 
alkalmas koncertek, rendezvények, 
kiállítások megtartására. Megtör-
tént az éttermi rész átalakítása, fej-
lesztése. A pályázat 100%-os támo-
gatottságú, közel 280 millió forint 
értékű, de az egyes projektelemek 
maradéktalan megvalósítása érde-
kében önkormányzati hozzájárulás 
is szükséges volt.
A másik jelentős pályáza-
tunk a Kiskálló szociális célú 
városrehabilitációja. A beruházás 
során a volt Polgármesteri Hiva-
talból 10 szociális bérlakás kerül 
kialakításra, amelynek célja a vá-
ros és városrész népességmegtartó 
képességének növelése, a fiatal, jól 
képzett lakosság letelepedésének 
elősegítése. Jelenleg tíz családnak, 
köztük 14 gyermeknek biztosított a 
lakhatási feltétele.
Megvalósult járda építése (Bátori, 
Ságvári, Rákóczi úton) és önkor-
mányzati utak (Rákóczi, Arany) 
valamint a kiskállói játszótér és 
sportpálya felújítása, a kiskállói 
imaház és a mellette lévő közössé-
gi tér kialakítása. A pályázat hason-
lóan az előzőekhez 100%-ban tá-
mogatott, összköltsége 310 millió 
forint, de itt is felmerültek olyan 
váratlan költségek, amelyeket az 
önkormányzatnak saját forrásból 
kellett biztosítania.
A Dél-Nyírségi kistérségi társulás 
felügyelete alatt valósult meg a 
Nagykállót Birivel összekötő ke-
rékpárút építése. Örömmel tapasz-
taljuk, hogy a város lakossága nem 
csak szükségből, hanem kikapcso-

lódás, sportolás céljából is szíve-
sen ül kerékpárra. A fejlesztéssel 
ezen a szakaszon is megteremtet-
tük a biztonságos kerékpározás le-
hetőségét.
2016-évben fejeződött be a 
Nagykálló szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója, amelynek célja a 
város szennyvízének környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelő tisz-
títása. A projekt keretén belül kiala-
kításra került egy komposztgyártó 
telep, amely alkalmas arra, hogy 
a szennyvíziszapból minősített és 
értékesíthető komposztot állítsunk 
elő.  A beruházás megvalósításához 
95% -os közel 832 millió forintos 
támogatást nyert el önkormányza-
tunk.
Még ebben az évben befejeződött 
a Nagykálló Város ivóvízminőség-
javító projekt is. E pályázatból a te-
lepülés vízellátó hálózatán szolgál-
tatott víz minőségének javítása, az 
egészségre ártalmas vízminőségi 
komponensek határértéknek meg-
felelő kialakítása volt az elsődleges 
cél, de az elöregedett víziközmű 
hálózat cseréje és a víztorony re-
konstrukciója is megvalósult. A 
90%-os, mintegy 560 millió forint 
támogatással megépült beruházás 
fontos fejlesztés volt Nagykálló 
életében. A fenti beruházások ko-
rán sem látványosak, de annál in-
kább fontosak, hiszen a minden-
napjaink szerves része a tiszta víz 
vagy a szennyvízhálózat zavartalan 
működése.
Felújításra került a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola és 
Kollégium konyhája, amely a gyer-
mekétkeztetés lebonyolítása céljá-
ból üzemeltetésre átadásra került a 
Nagykállói Nonprofit KFT. részére. 
A felújításhoz 17 millió forint tá-
mogatást nyert önkormányzatunk.
A Forrásdűlőn élők éveken keresz-
tül kérték az önkormányzat segítsé-
gét a lakóhelyükhöz vezető sáros út 
megszüntetése végett. Erre vonat-

kozóan már benyújtottunk pályáza-
tot 2013. évben, amely sajnos nem 
nyert.  De az ismételt kiírásnak kö-
szönhetően 2018. évben 90%-os, 
több mint 97 millió forintos támo-
gatás segítségével elkészült az asz-
faltozott út. 
Nemzetközi projekt keretében, köz-
vetlen brüsszeli forrásból 8 busz-
megálló kialakítására is sor került 
a Nyíregyháza-Nagykálló autóbusz 
vonalon 18 millió forintos beruhá-
zási költséggel.
A korábbi években jóváhagyott és 
jelenleg is megvalósítás alatt álló 
pályázatok a Nagykállói Általános 
Iskola épületének energetikai kor-
szerűsítése.  A felújítás keretében 
a hőszigetelés, a nyílászárók, az 
elavult energetikai berendezések 
cseréje történik meg, amely az üze-
meltetési és rezsiköltségek csök-
kentését eredményezi. A pályázat 
100%-os támogatottságú és közel 
400 millió forint költségből valósul 
meg.
Ipari területek fejlesztése 
Nagykállóban című pályázat célja, 
hogy a kevésbé versenyképes térsé-
gekben működő vállalkozásokat se-
gítse azzal, hogy az önkormányzat 
telephelyeket alakít ki és ad bérbe 
betelepülő cégek részére. A pályá-
zathoz önerő nem szükséges, több 
mint 661 millió támogatás használ-
ható fel céljaink eléréséhez.
Zöld Nagykálló Projekt keretén 
belül a települési és térségi szerep-
körből adódó hiányosságok meg-
szüntetéséhez kapcsolódó beruhá-
zások valósulhatnak meg. A térségi 
rendezvény és konferencia központ 
megépítésével egy sok éves kíván-
sága teljesül az itt élőknek, hiszen 
az épület rendelkezni fog minden 
olyan funkcióval, amely a köz-
művelődési feladatok ellátásához 
szükséges, ezen felül pedig a gaz-
daságilag fenntartható szempont 
érvényesülését is megvalósítja. A 
pályázatban rögzített célok 100%-

os támogatással, közel 450 millió 
forintból készülhetnek el.
Mint már említettem a felsorolt fej-
lesztések átgondolt, megtervezett 
és jóváhagyott koncepciók men-
tén készültek el, figyelembe véve 
a lakossági jelzéseket is. Mert jó-
magam vagy a képviselő-testületi 
tagok bármikor megkereshetők, 
kíváncsiak a lakosság véleményé-
re, és adott esetben tolmácsolják is 
azt. Mi mindig nyitottak vagyunk 
a jobbító szándékú véleményekre. 
Cáfolnom kell azokat az állítá-
sokat, amelyek azt hangoztatják, 
hogy a városfejlesztési elképze-
lések a lakosság bevonása nélkül 
történnek. Csak ebben az évben a 
várost érintő rendezési terv módo-
sításával kapcsolatosan meghirde-
tett 3 lakossági fórum került meg-
tartásra, amelyből kettőn senki sem 
jelent meg, a harmadikon pedig 3 
fő képviseltette magát a városlakók 
részéről. Valamennyi módosítandó 
dokumentum interneten is elérhető 
volt, arról bárki nyilváníthatott és 
a hivatal részére elektronikusan is 
megküldhetett véleményt. Sajnos 
ilyen sem érkezett.

Tisztelt nagykállói polgárok!

A beszámolóban foglalt adatok ko-
rán sem tükrözik, mindazon felada-
tokat és problémákat, amelyeket 
végrehajtásuk kapcsán önkormány-
zatunknak meg kellett oldania.
A célok sokrétűsége azt bizonyítja, 
hogy a város működésében vala-
mennyi területen megpróbáltunk 
fejleszteni, a kor színvonalának 
megfelelő körülményeket teremte-
ni. Természetesen, a mi lehetősé-
günk is véges, minden megoldásra 
váró problémát nem sikerült orvo-
solni. 
A Képviselő–testület minden költ-
ségvetés elfogadásakor iránymuta-
tást ad arra vonatkozóan, hogy az 
adott évben milyen feladatot kíván 

ellátni. Ehhez párosulnak a pályá-
zati lehetőségek, amelyekről min-
den egyes alkalommal külön-külön 
dönt a Képviselő–testület, hiszen 
az esetleges saját forrás biztosítá-
sát határozat formájában szükséges 
megtennie. A költségvetéseket és 
zárszámadásokat minden egyes bi-
zottságnak és a testületnek tárgyal-
nia szükséges, amelyet meg is tett 
és jóvá is hagyott.
2018-ban az Állami Számvevő-
szék ellenőrei átfogó vizsgálatot 
tartottak önkormányzatunknál. A 
két hónapon keresztül történő ala-
pos vizsgálat alapján javaslatokat 
fogalmaztak meg, amelyek figye-
lembe vételével a hibák javításra 
kerültek. A Képviselő-testület el-
lenőrzés eredményét megismerte 
és a hozzákapcsolódó intézkedési 
tervet elfogadta.
A tájékoztatóm alapján látható, 
hogy az önkormányzati munka 
szigorú szabályok között, állandó 
felügyelet alatt történik. Az sem 
elhanyagolandó, hogy az éves költ-
ségvetést, zárszámadást olyan rész-
letesen készítjük el, hogy mindenki 
számára egyértelmű és beazono-
sítható bevételi és kiadási tételek 
szerepeljenek benne. Amennyiben 
mégis valaki igényli segítségünket 
a hivatal munkatársai készséggel 
állnak rendelkezésükre.

Remélem, ezzel a beszámolóval 
sikerült bemutatnom az önkor-
mányzat 2014-2019. évben kitűzött 
célok, feladatok megvalósításához 
kapcsolódó munkáját, gazdálkodá-
sát, az önkormányzati vagyon gya-
rapodását.

Magam és a képviselő-testület 
tagjai nevében is köszönöm, hogy 
bizalmat szavaztak nekünk és a 
meghatározott célokat együtt meg-
valósíthattuk!

Juhász Zoltán
polgármester

Szeptember 25-én, a Nagykállói Ál-
talános Iskola 4.c osztályának tanu-
lói, egy tavalyi meghívásnak eleget 
téve, ellátogattak a Sunshine Rádió 
szerkesztőségébe és stúdiójába. A 
gyerekek megismerkedtek a rádió-
ban folyó munkával, a rádió munka-

társaival. Érdeklődve hallgatták Ba-
logh Béla műsorvezető előadását. 
Bekapcsolódtak a délelőtti adásba.
Köszönjük a szülők segítségét, 
Csordás Andrásnak a meghívást, a 
gyerekeknek nyújtott felejthetetlen 
élményt és az ajándékot. 4. c

A nagy múltra visszatekintő MSZC 
Budai Nagy Antal Szakgimnázi-
um méltó évnyitót szervezett 2019. 
szeptember 2-án. Az ünnepségre 
óvodánk is meghívást kapott. Szí-
vesen tettünk eleget az invitálásnak, 
hiszen intézményünkből sokan itt 
szereztek meghatározó, életre szóló 
ismereteket, tapasztalatokat az óvó-
női hivatásról. 

A Szivárvány Tagóvoda „Aprók 
tánca” tánccsoportja lelkesen ké-
szült már a nyári szünet végén erre 
az alkalomra. Köszönet illeti a szü-
lőket is, akik a készülődést támo-
gatták!
A gyerekek nagy örömmel ját-
szották a mozgásos dalokat, játé-
kokat, ami az évnyitó ünnepségen 
is tükröződött. Szép hangjukkal, 

esztétikus táncukkal elvarázsolták 
a közönséget. Az ünnepség után 
nagy meglepetésünkre ajándékot 
kaptunk: egy szőnyeget, melyet a 
gyermekek örömmel próbáltak ki. 
Köszönjük a szervezők figyelmes-
ségét!

Uriné Juhász Erika
Torma lászlóné

óvodapedagógusok

A 4.c osztály a Sunshine Rádióban

Jubileumi tanévnyitót köszöntöttünk
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Őszi Népművészeti 
Forgatag

20 éves a Nagykállói 
Népművészeti Egyesület

Folytatás az 1. 
oldalról!

Hogyan érté-
kelné az elmúlt 
öt évet?
Kettős a meg-
ítélése az én 
szempontomból. 
Egyrészt inten-

zív volt, mert nagyon sok fejlesztés, 
beruházás fejeződött be az elmúlt öt 
év során. Ezek közül is kiemelném 
az ivóvízminőség-javító progra-
munk megvalósítását, a szennyvíz- 
és csatornahálózat korszerűsítését, 
továbbá a Kálló Köz 2.0 pályázat-
nak köszönhetően a belváros jelen-
tős részének megújítását. 
Negatívum viszont, hogy az utóbbi 
időben, városunkban is tapasztalha-
tó a szakképzett munkaerő hiánya.
Idén ünnepeljük, hogy újból 
várossá lett Nagykálló, ebből 15 
évig Ön vezette ezt a város. me-
lyek azok a fejlesztések, beruhá-
zások, amelyre igazán büszke?
Tizenöt évvel ezelőtt az alapinf-
rastruktúra kiépítését és továbbfej-
lesztését tartottam a legfontosabb 
feladatnak. Az utak felújításával 
kezdtük, aminek köszönhetően 
mára a város területén közel 19 km 
hosszan utakat és 25 km-en járdá-
kat építettünk, újítottunk fel. Tele-
pülésünkön városi rangjához méltó 
főteret alakítottunk ki, majd lett új 
autóbusz-állomás, ipari park, város-
háza, sorra újultak meg a városré-
szek (Korányi lakópark, Kiskálló, a 
gödrök), közoktatási intézmények, 
önkormányzati ingatlanok, játszó-
terek, hogy csak a legfontosabbakat 
említsem. A város üzemeltetésé-
re fordított energiaköltségek csök-
kentése érdekében korszerűsítettük 
az általános iskola és a Korányi 
gépészeti rendszerét, napeleme-
ket, napkollektorokat helyeztünk 
ki az általános iskola, a városháza 

épületére és modernizáltuk a köz-
világítást is. A több milliárd forint 
összegű, értékteremtő beruházások 
az én városvezetői munkám ideje 
alatt valósultam meg, de ezeket a 
fejlesztéseket elődeim – Fodor Já-
nos és Terdik János – munkája ala-
pozta meg.
Ez a város ma jobb, mint 10-20 
évvel ezelőtt volt?
Igen, mert sokkal élhetőbb, kom-
fortosabb! Az elmúlt 30 év során 
a város teljes átalakuláson ment át, 
mind az esztétikum, mind az inf-
rastruktúra tekintetében. 
Ezek közük melyek a legfonto-
sabbak az Ön számára?
Sokat dolgoztunk munkatársaim-
mal az ivóvízminőség-javító prog-
ramon, aminek köszönhetően sike-
rült elérni, hogy tiszta az ivóvizünk 
és megújult rendszeren keresztül 
érkezik a nagykállói háztartásokba. 
A másik kemény munka gyümölcse 
a modern szennyvíztisztító telep 
megépítése, illetve a Szabadság tér 
újjáépítése, a városháza és a mély-
garázs megvalósítása.
melyik terület volt az, amely 
ugyan nagy erőfeszítést kívánt, 
miközben egyáltalán nem hozott 
látványos eredményt?
Két ilyen területet említenék, az 
egyik a Nagykállói Ipari Park teljes 
betelepítése, ami ugyan folyamat-
ban van, tehát nem mondhatom, 
hogy eredménytelen, hiszen jelen-
leg is több mint 100 ember dolgozik 
itt. Ezért volt elengedhetetlen, hogy 
2010 óta az önkormányzat segítse 
az ipai park működését, ami ható-
ságilag többször vizsgált folyamat 
volt. Lassan, de beérik ennek a mun-
kának és a befektetett energiának a 
gyümölcse. Emellett a városban 
próbáltuk támogatni a már működő 
vállalkozásokat is, hogy fejlődni 
tudjanak, minél több embert foglal-
koztassanak. Ma pedig azt tapasz-

taljuk, hogy több helyi vállalkozás 
küzd munkaerőhiánnyal.
A másik terület a művelődési központ 
sorsa, ami több sikertelen év után, 
szintén megoldódni látszik. A jövő 
évre tervezett megépítése után ez a 
művelődési központ - rendezvény-
ház lesz a helyszíne például a Kál-
lai Kettős Néptáncfesztiváloknak, 
amelyet most sokan hiányolnak a 
város életéből. Nekik is üzenem, 
hogy már nem kell sokat várniuk!
Hogyan összegezné röviden az 
Ön tevékenységét városvezető-
ként Nagykállóban?
Nyíregyháza közelsége miatt nem 
egyszerű érvényesülni, de hogy 
élhetőbb lett a város, azt sikerült 
megteremteni. Minden lehetőség 
adott a nagykállói emberek számá-
ra, hogy normális körülmények kö-
zött társadalmi békében éljék min-
dennapjaikat.
A jövőre nézve milyen beruházá-
sok valósulhatnak meg a város-
ban?
Nagykállónak jelenleg két megnyert 
pályázata van, egyik a vállalkozói 
inkubátorház megépítésére, a másik 
pedig a művelődési központ és ren-
dezvényház megvalósítására vonat-
kozó. 
A jövőre nézve a legnagyobb ki-
hívás Nagykálló értékeinek meg-
őrzése jelenti majd, továbbá a 
városüzemeltetési feladatok megre-
formálása, átláthatóbbá tétele, gon-
dolok itt a parkok, közterek, járdák, 
közutak hatékony tisztántartására, 
gondozására, karbantartására. A 
városüzemeltetés további gépesí-
tése, hogy gyorsabb, hatékonyabb 
legyen a munkavégzés. Célszerű 
lenne egy ún. városi műhelyraktárt 
kialakítani a munkagépek számára, 
ezen kívül a Nagykállói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek egy állandó 
épületet biztosítani, ahol akár 24 
órás készenlétet is tudnak vállalni. 

Mérleg

Folytatás az 1. oldalról!
A Kállai Kettős téren a népi hagyo-
mányokat ápoló közösség tagjainak 
kézműves bemutatója és vásár fogad-
ta a rendezvény látogatóit. Az egye-
sület kiállítótermében a nap során 
filmeket, valamint 240 darab fotót 
láthattak az érdeklődők, melyeken az 
egyesületi tagok mellett pazar alkotá-
sok is szerepeltek.
Az ősznyitó, kiemelkedő kulturális 
eseményt nívós fellépők sora gaz-
dagította, többek között lemezbe-
mutató koncertet adott a Bakator 
Zenekar, énekelt a Dalinda trió. A 

Menyekező ruhák viselet-bemutatón 
a Kárpát-medence szépséges meny-
asszonyi népviseleteiből szemezge-
tett a nagyérdemű, emellett a Kállai 
Kettős Ifjúsági Néptáncegyüttes, 
a Kállai Lakodalmas Egyesület, a 
Rózsafa Citerazenekar, a Nyíregy-
házi Tánctanoda és más fellépők 
produkcióit láthatták. A fellépők 
sorát és a népművészeti forgatagot 
egy közös táncházzal a Hajdúná-
nási Aranyszalma Néptáncegyüttes 
zárta, amely nagykállói vezetővel 
büszkélkedhet, Márton Attila sze-
mélyében.

A Nagykállói Népművészeti Egye-
sület fennállásának 20. évforduló-
ját ünnepelte idén.

Félegyházi Józsefné egyesületveze-
tő elmondta, hogy a két évtizeddel 
ezelőtti alapítás elsődleges célja az 
volt, hogy összefogják a kultúra és a 
népművészet iránt érdeklődőket.
A megalakulás óta számos eredmény-
nyel, rangos díjjal büszkélkedhetnek 
az egyesület tagjai, mint például 
Ámos Imre-díj, Király Zsiga-díj, 
népi iparművész cím. Az egyesület 
szervezésében kétévente megrende-
zik a Csipkekészítők Nemzetközi 
Találkozóját és Konferenciáját, mely 
a tavalyi évben már a nyolcadik volt 
és részt vesznek a Nagykálló Kin-
csei tárlat évenkénti szervezésében.
Az egyesület önkormányzati tá-
mogatások és pályázati források 
segítségével tartja fenn magát. Az 
önkormányzattól kapott támogatás-
ból a foglalkozásokhoz szükséges 
eszközöket szerzik be. Pályázatok 
útján nyertek már fényképezőgépet, 
telefont, projektort, laptopot, para-
vánokat. Foglalkozásaikat szintén az 
önkormányzat épületében biztosított 
teremben tartják (Kállai Kettős tér 
1.), ahol 3-4 hetente frissülő állandó 
kiállítást is berendezhettek.
A tagok létszáma jelenleg 40 fő. 
Az elmúlt években az egyesülethez 

csatlakozott a csipkeverő kör, a ké-
zimunkakör, a csuhésok, a fafara-
gók, a szövők és más népművészeti 
ágak képviselői, ugyanis nemcsak a 
létszám nőtt, hanem a szakágak szá-
ma is bővült.
A jövőre vonatkozó céljaik között 
szerepel, hogy folytassák vasárna-
ponként, a pályázati forrásból meg-
valósított „Alkotó hétvége” címmel 
megtartott foglalkozásokat, ahol kü-
lönböző népi szakágakba vezették 
be a kreatívkodni vágyókat. 
Nincs létszámstop, szeretettel vár-
ják továbbra is a népművészet iránt 
nyitottakat foglalkozásaikra, ahol 
a kezdők is rá tudnak hangolódni a 
népi kézművesség azon ágára, mely 
szikrát gyújt bennük, biztosítva a 
kreatív elfoglaltságot és kikapcso-
lódást.
Az egyesület célul tűzte ki a kállai 
hímzés népszerűsítését, alkotó dél-
utánjaikon két alkalommal is lesz 
hímzés, ahol az egyre inkább fele-
désbe merülő kállai motívumokat 
fogják megismertetni az alkotókedv-
vel rendelkezőknek. Tervük, hogy a 
város színeiben pompázó hímzést 
visszahozva a köztudatba, az egész 
ország előtt ismertté tegyék, öregbít-
ve Nagykálló hírét, híres néptánca - 
a Kállai Kettős -, a csipketalálkozó 
és a Harangod mellett.

surányi melinda

A jubiláló egyesület tagjai

A III. budapesti demográfiai csúcson pataki Jánost, a Kárpát-medencei csa-
ládszervezetek szövetsége korábbi elnökét, a NoE családi Kör Nagykálló 
vezetőjét családokért-díjjal tüntették ki, a szövetségben végzett elhivatott 
munkássága elismeréseként.



Közélet nagyKállói hírmondó6

Zarándokház épül 
Nagykállóban

Szociális felzárkózást segítő  
program indult Nagykállóban

A 90 éves Mihály bácsi köszöntése Időskorúak  
támogatása

A Magyar Zsidó Örökség Útja Ke-
let-Magyarországon elnevezésű,  
1,4 milliárd forintos program 
keretében Miskolcon, Makón, 
Nagykállóban, Nyírtasson és Sátor-
aljaújhelyen mutatják majd be a ma-
gyar zsidó kulturális és történelmi 
örökséget. Ennek a programnak a ré-
szeként kezdenek ortodox zsidó za-
rándokház építésébe Nagykállóban, 
adta hírül a mazsihisz.hu.

A zarándokház építési munkálatai-
nak kivitelezésére a közbeszerzést 
a Magyarországi Zsidó Hitközsé-
gek Szövetsége (Mazsihisz) írta ki, 
és a két jelentkező közül a nyíregy-
házi székhelyű Nyírségi Magasépí-
tő Kft. ajánlata lett a győztes. 
A pályázat kiírása szerint az orto-
dox zsidó zarándokház felépítése 
nettó 113,3 millió forintból való-
sulna meg.  Forrás: Kibic Magazin

mint minden év-
ben, így idén is az 
Idősek Világnapja 
alkalmából az idős-
korú nagykállói 
lakosokat is támo-
gatásban részesíti 
Nagykálló Város 
Önkormányzata.

Időskorúak támoga-
tásában azok a személyek részesülhetnek, akik az adott évben betöl-
tötték a 62. életévüket, illetve betöltik és a családjukban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57 000.-forintot. 

A támogatásra vonatkozó kérelmek benyújtásának ideje: 2019. 
szeptember 20-tól és október 31. között.

Az igénylő lap a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, Kállai Kettős 
tér 1.) 104-es irodájában átvehető.  

Igényléskor csatolandó: 
-  az egy háztartásban élő személyek utolsó havi jövedelemigazolá-

sa
- zöld nyugdíjösszesítő másolata
- lakcímkártya
- TAJ szám

szeptemberben elindult a Top-
5.2.1-16-sb1-2017-00002 számú, 
„A társadalmi együttműködést 
szolgáló komplex program 
Nagykállóban” című projekt 
megvalósítása. 

Az önkormányzat és partnerei 2006 
óta minden lehetőséget megragadtak 
annak érdekében, hogy csökkentsék 
a hátrányos helyzetűek szegregáció-
ját és elősegítsék a mélyszegénység-
ben élő lakosok társadalmi felzár-
kóztatását. A program előkészítése 
során a következő jövőkép került 
megfogalmazásra: Nagykálló lesza-
kadó városrészein olyan társadalmi 
mobilizációs folyamatok elindítása, 
melynek következtében rendszersze-
rűen, mind közösségi, mind egyéni 
szinten kialakulnak azok a feltételek, 
melyek lehetővé teszik a mélysze-
génységben élő emberek felzárkózá-
sát a többségi társadalomhoz, illetve 
megalapozzák diszkriminációmen-
tes társadalmi befogadásukat. Ennek 
megfelelően tehát a rehabilitációs 
projekt megvalósításával célunk, 
hogy a szegregátumok integrálódja-
nak a települési szövetbe. A program 
akcióterülete a város három olyan 
részeit is magában foglalja, ahol 
a korábban már sikeres szociális 
városrehabilitációt hajtottunk végre. 
A város más részein is találhatóak 
szegregált területek, ott azonban 
még nem zárult le a fenntartási idő-
szaka az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-
0017 kódszámú Kiskálló szociális 
célú városrehabilitációja elnevezésű 
projektnek. 
A jövőkép megvalósítása érdeké-
ben a projekt konkrét célja – többek 
között – a szegregált környezetben, 
mélyszegénységben élő egyének, 
illetve családok egyéni fejlesztése, 
képessé tevése a társadalmi felzárkó-
zásra; közösségfejlesztés az akcióte-

rületen a közösségi tervezés eszkö-
zével annak érdekében, hogy keretet 
adjon az integrációs folyamatoknak, 
illetve erősítse a város lakosságmeg-
tartó képességét.
A projekt nem tartalmaz építési be-
ruházásokat, kizárólag a társadalmi 
felzárkózást és társadalmi befoga-
dást elősegítő tevékenységek meg-
valósítására kerül sor. Ezek az ún. 
szoft beavatkozások egyrészt az 
egyéni felzárkózás elősegítését, a 
képessé tevést célozzák, másrészt 
a helyi közösséget, mint társadalmi 
keretet kívánjuk megerősíteni a sike-
res integráció érdekében.
A program időtartama alatt mentorok 
segítik majd az akcióterületen élő-
ket, hogy a tervezett tevékenységek 
minél nagyobb mértékben haszno-
suljanak. Az aktív mentori tevékeny-
séget a projekt fizikai megkezdésétől 
tervezzük elindítani, melynek alap-
ja a bizalmi kapcsolat kiépítése az 
érintett lakossággal. A munkatársak 
elsődleges bázisa a korábban létre-
hozott és azóta is sikeresen működő 
Akácos úti Közösségi Ház lesz. 
A foglalkoztatás elősegítése ér-
dekében üzemlátogatásokat, 
munkaerőpiaci tréningeket és kü-
lönböző tanfolyamokat, képzéseket 
szervezünk. A gyermekek formális 

oktatáson kívüli fejlesztése kereté-
ben az alábbi tevékenységeket ter-
vezzük: tanoda jellegű foglalkozások 
az Akácos úti Közösségi Házban, 
szabadidős és egészséges életmódra 
nevelő programok.
Az egészségfejlesztési akciók kere-
tében komplex egészségügyi szű-
rések vehetők igénybe ingyenesen 
a projekt megvalósítása alatt több 
alkalommal, valamint a prevenció 
és az egészséges életmódra nevelés 
érdekében egészségügyi szakembe-
rek bevonásával rendszeres tanács-
adások. A szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása érdekében jogi, 
illetve egyéb olyan tanácsadásokat 
tervezünk a célcsoport számára, me-
lyekkel a mindennapi életük során 
segítségükre lehetünk.
A projekt költségvetése 78 905 350 
Ft, a megvalósítás időtartama 2019. 
szeptember 1. és 2021 augusztus 31.

V. s.

Rohodi Mihály szeptember 16-án 
ünnepelte 90. születésnapját - csa-

ládja körében. A jeles esemény al-
kalomból Juhász Zoltán, Nagykálló 

polgármestere is felköszöntötte. A 
szépkorú városlakónak Magyar-
ország Kormánya emléklapját, 
Nagykálló Város Önkormányzata 
ajándékát és jókívánságait adta át 
a város vezetője. Az ünnepelt fel-
idézte élete jelentős pillanatait, a 
régi emlékeket, munkáséveit. El-
mesélte, hogy már 13 éves korától 
dolgozott, állatokra vigyázott, me-
zőgazdasági munkát végzett, majd 
méhészkedett. Feleségével, Fürj 
Máriával 1951-ben kötöttek házas-
ságot. Ekkor még Hajdúdorogon 
életek, majd gyermekeikkel 1963-
ban költöztek Nagykállóba. A há-
zaspárnak négy gyermeke – két 
lánya és két fia - született, majd 11 
unokája és 12 dédunokája. Mihály 
bácsi úgy véli, talán a sok munká-
nak köszönheti, hogy szép, hosszú 
kort ért meg, illetve annak, hogy 
nagy és szerető család veszi körül.

Európai Szociális
Alap
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2019. szeptemberVeres Temetkezés

Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Családi és sportnap

Hozd magaddal a családod!

A szabolcs-
Szatmár-
bereg megyei 
röplabda 
szövetség és 

a Nagykállói röplabda Egyesület 
szeptember 14-én családi és sport-
napot rendezett városunkban.

A sportesemény résztvevőit Juhász 
Zoltán, Nagykálló polgármestere, 
Bodrogi László, a megyei röplabda 
szövetség főtitkára és Popovics Jó-
zsef, a Nagykállói Röplabda Egye-
sület (NARE) elnöke köszöntötte. 
Az egész napon át tartó torna hely-

színe a kívül-belül megújult Városi 
Sportcsarnok, illetve a Nagykállói 
Általános Iskola udvara volt. A 
sportcsarnokban a röplabdamérkő-
zések zajlottak, hazai és külföldi 
csapatok részvételével. A családi és 
sportnapon jelen voltak a Nagykállói 
Csillagösvény Íjászegyesület tag-
jai, akik bemutatót és foglalkozást 
tartottak, Kiss-Fekete Melinda, a 
Nagykállói Járás Egészségfejlesz-
tési Iroda vezetője az egészség-
megőrzésről és annak fontosságáról 
beszélt a jelenlévőknek, míg Orosz 
János sakkjátékra várta az érdeklő-
dőket. A reggeltől estig tartó röplab-

da bajnokság lezárásaként kerültek 
kiosztásra a díjak. Az első helyen a 
helyi csapat, a NARE végzett, akik 
óriási fölénnyel nyerték a tornát, 
a második helyezett a Gólyavádli 
csapata lett, akik Nyíregyházáról 
érkeztek. A röplabda bajnokság 
harmadik helyén a Lengyelországi 
Lesko csapata állt, a negyediken pe-
dig a szlovákiai Bodrogszerdahely 
végzett. 
Az esemény a Nagykállói Röplab-
da Egyesület, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Röplabda Szövetség 
és a Magyar Nemzeti Vidéki Háló-
zat jóvoltából valósult meg.

Egész napos egészségnapra várták 
az érdeklődőket a Városi sport-
csarnokba szeptember 16-án. A 
„Hozd magaddal a családod és 
mozogjunk együtt!” című prog-
ram az „EFop-1.8.6-17/2017-
00059 A cívis szabadidő és sport 
Egyesület szabadidősport előmoz-
dítása az észak-alföldi régióban” 
Európai Uniós pályázat keretében 
valósult meg,. 

A projekt célja: a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei térségben működő 
sportegyesületek, illetve különböző 
sportágak bemutatkozása. Továbbá a 
sport, illetve az egészséges életmód 
népszerűsítése – közölte Kerezsiné 
dr. Kulcsár Annamária.
A sporteseményt Demarcsek Dáni-
el és Cruz Heather Laura izzította 
be, akik népi játékokkal, táncházzal 
készültek. Azt követően a Princess 
balettiskola gimnasztika és balett 
elemekkel ismertette meg a gyereke-
ket és felnőtteket. A délelőtti esemé-
nyeket ügyességi megmérettetés is 
gazdagította. 
-Igyekeztem úgy összeállítani a ver-
senyszámokat, hogy ügyesség és 
közösség fejlesztő vonzata mellett 
tréfás és szórakoztató is legyen. – 
nyilatkozta Borsy Paula, a kreatív 

játékokkal teli ügyességi program 
kitalálója és lebonyolítója.
Az ebédszünet előtt a Street Dance 
Tánciskola a modern tánc alapjaira 
tanította az egészségnapra érkezőket, 
majd a legkisebbeket Pancsi bohóc 
várta, egy zenés mozgásfejlesztő, il-
letve gimnasztikai foglalkozásra.
A délutáni sportesemények nyitó 
programján Mocsári Zsuzsanna várta 
funkcionális edzésre a mozogni vá-
gyókat, melyen a TRX és a kettlebell 
edzésmódszerekkel ismerkedhettek 
meg.
Két, a küzdősport ágazatában te-
vékenykedő nagykállói sportegye-
sület is bemutatkozott. A Shotokan 

Karate-Do Egyesület vezetői Ferencz 
Tibor és Tímár Zoltán a karate alap-
technikáiról és formagyakorlatairól 
tartottak bemutatót, melynek végén 
versenyszerű küzdelmet is szem-
léltettek. Az Öt Elem Wing Tsun 
Kung Fu Egyesület bemutatója után, 
Saághy Kriszta zenés aerobik órá-
ján vehettek részt a látogatók, míg a 
sportcsarnok udvarán a Nagykállói 
Csillagösvény Íjász Egyesület tartott 
íjászati programot.
Kora este Rubint Réka egyórás ha-
tékony gyakorlatokkal dúsított, for-
máló, karcsúsító, feszesítő alakre-
form edzésén vehettek részt a fittebb 
testalkatra vágyók. A sporteseményt 
óriási érdeklődés kísérte, a sportcsar-
nok megtelt a különböző korosztályt 
képviselő hölgyekkel, hogy a jó han-
gulatú, intenzív testmozgást nyújtó 
edzésen részt vegyenek.
Az egészségnap teljes időtartama 
alatt az Egészségfejlesztési Iro-
da (EFI) munkatársai változatos 
programokkal várták standjuknál 
az érdeklődő kicsiket és nagyokat. 
Kiss-Fekete Melinda, az EFI vezető-
je elmondta, a program célja, hogy 
a gyerekekhez el tudják juttatni az 
egészséges életmódhoz kapcsolódó 
információkat, növelve az egészség-
tudatosságot a gyermekek körében.
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. november 6. 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. november 11-én jelenik meg  

Lapzárta: 2019. november 6.

KEDVEZMÉNYES 
FELTÉTELEK

AZ AGRÁRIUM 
SZAKÉRTŐJÉTŐL

Agrár Széchenyi Kártya

Igényeljen Agrár Széchenyi Kártyát a Takarék Csoporttól, így állami 
kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukcióval
és szabad felhasználású hitelkerettel segítheti agrárvállalkozása 
likviditási gondjainak megoldását.

 Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható
 Gyors és egyszerűsített hitelbírálat már akár 3 hét alatt 
 Fiatal gazdáknak akár 25 millió Ft hitel, lezárt üzleti év nélkül is
 Ingatlanfedezet nélkül is igényelhető

További információért látogasson el weboldalunkra, vagy a több mint 1000 fi ókunk egyikébe, ahol szakértő tanácsadóink a segítségére lesznek.

Állami
támogatással

www.takarekcsoport.hu

Takarek_Agrar_Szechenyi_Kartya_154x204_1.0.indd   1 2019. 06. 04.   17:16

I N g A T l A N

Nagykálló, Kállai É. u. 34. szám 
alatt 2 szobás, ebédlős, fürdő-
szobás, cserépkályha fűtésű ház 
eladó. Érdeklődni a helyszínen.
Eladó Nagykálló, 
Nagykertiszőlőben az M3-as au-
tópályától 1,5 km-re lévő 5700 
nm-es, két utcára nyíló, kör-
bekerített, részben parkosított, 
részben erdős, vízzel, villannyal 
ellátott, zártkerti ingatlan, me-
lyen 30 nm-es, szigetelt, tetőtér 
beépítéses, pincével, fürdőszo-
bával, burkolt terasszal ellátott 
épület, valamint egy kb. 8 nm-es 
tároló konténer található. Irány-
ár 3 699 000 Ft. Telefon: +36 
70 379 4293

Nagykállóban, főútvonal mel-
lett 1,2 ha gyümölcsös pincetá-
rozóval, ipari árammal eladó.  
Telefon: +36 30 836 2775
Nagykállóban, a Korányi Fri-
gyes Gimnázium közelében 2 
szobás, fürdőszobás, kettős fű-
tésrendszerű (gáz, vegyes tüzelé-
sű kazán), felújítást igénylő, régi 
típusú, kertes családi ház eladó. 
Telefon: (42) 264 400 vagy +36 
30 435 4921
Nagykálló, Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 
2100 nm-es zártkerti ingatlan el-
adó. A telekhatáron villany van.  
Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
+36 30 955 3653

Nagykálló, Május 1. utca 16. 
sz. alatt jó állapotban lévő, 4 
szobás, összkomfortos, családi 
ház eladó, kettős fűtésrendsze-
rű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 db 
cserépkályhával – melléképület-
tel. Kisebb lakáscsere is érdekel. 
Telefon: +36 20 315 4687
Nagykállóban eladó családi há-
zat és társasházi lakást keresek. 
Kérem, hívjon bizalommal!  Te-
lefon: +36 30318 9245 

E l A d Á s - V é T E l

új kazán eladó 43 kW, 
szigetelés+automata huzatszabá-
lyozó. Telefon: (42) 262 781
Kis és nagykapu egyben, erős 
„U” vasból készült, és két pár új 
43-as félcipő eladó. Telefon: +36 
20 492 0715
Eladó 160x200 cm zöld szí-
nű franciaágy, szekrénysor, 
130x200 cm fa bejárati ajtó, gáz-
palack, asztal, 4 darab szék.  Te-
lefon: (42) 262 038
szagos Izabella fekete borszőlő 
eladó 150 Ft/kg áron. Telefon: 
+36 30 387 6468

Három lóerős rotációs kapa el-
adó. Ár: 40 000 Ft. Telefon: (42) 
780 430, vagy +36 30 939 9134
Eladó háztáji kézi kocsi, kukori-
camorzsoló, 200 l terménytároló 
kád (vastag lemez), 43-as bélelt 
férficsizma.  Telefon: +36 70 
237 2244
Eladó 42 m2 bontott parketta 
300x40-es, 14 db 5m x 9cm x 
6cm fenyőáru, 16’-os kisbicik-
li, 1’’-os menetvágó, 150x180-
as ablak, 230x90-es teraszajtó, 
koksz. Érdeklődni: naponta 16 
óra után. Telefon: (42) 264 294
600 l Forrás permetező, 17 soros 
gabonavető, 2 fejes IH-eke, 3 
soros sorközművelő, 2 mx80 cm 
széles kombinátor, 1 késes talaj-
lazító, 3 mázsás műtrágyaszóró 
eladó. Telefon: +36 30 494 3734
Eladó elektromos-benzinmoto-
ros fűnyíró, kézi kukoricamor-
zsoló, réz teraszlámpák, RK 43 
rotációs kapa, korongfűrész ten-
gely, lovas eke, Wartburg elekt-
ronikai alkatrészek. Telefon: 
(42) 797 042

Eladó nagyteljesítményű Zsigu-
li motor váltóval, láncos szecs-
kavágó, mérleg (5 mázsáig mér), 
nagyteljesítményű elektromos 
kukoricamorzsoló. Érdeklődni 
lehet: naponta 18 óra után. Tele-
fon: (42) 264 396

m U N K Á T  K Í N Á l

Nagykállóban, korai munkakez-
déssel, üzemi konyhára, szakács 
mellé kisegítőt keresünk. Tele-
fon: +36 20 375 4080
csatornamosó-kezelő gépjár-
műre állást hirdetünk Nagykálló 
és környékére. Jelentkezési fel-
tételek: C, E kategóriás jogo-
sítvány, GKI, gépjárműkezelői 
végzettség, előny a szakmunkás 
végzettség (gépész, villanysze-
relő). Telefon: +36 20 283 8758

Hirdetését kényelmesen, 
otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó  

szerkesztőségébe:
nagykalloihirmondo@

gmail.com  
e-mail címen.


