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Jégről mentettek  
a nagykállói tűzoltók

Elkészült

Már folyik a termelés, de továbbra 
is keresik a munkatársakat

 A Bujtosi tavon gyakorolták 
a jégről mentést a nagykállói 
önkéntes tűzoltóság tagjai.

Télen a befagyott vízfelületek 
csalogató lehetőséget kínálnak a 
korcsolyázásra. Olykor azonban 
megtörténhet a baj, így érdemes 
tisztában lenni azzal, miként húz-
hatjuk ki magunkat a slamaszti-
kából, ha betörik alattunk a jég, s 
nincs azonnali segítségünk. Egy 
ilyen szituációban az emberi szer-
vezet mind fizikailag, mind pszi-
chésen hatalmas igénybevétel alá 
kerül. A hideg hatására összeszű-
külnek az erek, ami izomgörcsök-
höz vezet. 
Nagyjából 10 perc eltelte után már 
nem is lesz képes a bajba jutott 
személy, hogy önerőből kijusson 
a jeges vízből. Szerencsés esetben 
ennyi idejük van a szakembereknek 
arra, hogy a helyszínre érjenek és 
kihúzzák a vízből.

A közelmúltban jégről mentési gya-
korlatot tartottak a katasztrófavé-
delem szakemberei Nyíregyházán, 
a Bujtosi tavon. A gyakorlatot meg-
előzően elméleti oktatás keretén 
belül elevenítették fel a jégről men-
tés és a jégen tartózkodás szabálya-
it. Térségünkben is számos kisebb 
tó található, amelyeken megfelelő 
jégvastagság esetén engedélyezett 
a korcsolyázás. Január közepén 
a Bujtosi tó vastagsága 4-5 cm-re 
hízott, ami lehetővé tette, hogy a 
lánglovagok a jégről mentést valós 
körülmények között gyakorolják. 
A mentésben a Nyíregyházi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság, a Ke-
let-Magyarországi Speciális Mentő 
Egyesület és a Nagykállói Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület tagjai: Szép-
laki Gábor, Kovács József, Tarján 
Zoltán és Veres Tibor vett részt, il-
letve az utánpótlás, Széplaki Gergő 
személyében. 
 Folytatás a 2. oldalon 

A Debreceni út elején, a reformá-
tus templom mellett (a Zrínyi M. 
u. és a Nagybalkányi út közötti 
szakaszon) szilárd burkolatú, 2250 
nm alapterületű parkoló épült.

Elsősorban a gépkocsival közlekedők 
örömére elkészült a parkoló a bel-
városban. Nagykálló ezen pontján a 
közintézményekbe érkezők olykor 
egyáltalán, vagy csak a közlekedést 
akadályozva tudtak megállni. Az ön-
kormányzat ezt az áldatlan állapotot 
szerette volna megszűntetni, ezért a 
testület tagjai arról döntöttek, hogy 
több autó parkolására alkalmas, szi-
lárd burkolatú megállóhelyeket ala-
kítanak itt ki. Novemberben aztán 
gőzerővel elkezdték a kivitelezést az 
önkormányzat munkatársainak segít-
ségével és eszközeinek bevonásával a 
Czimre és Társa Kft. szakemberei, s 
néhány hét alatt el is készült a 2250 
négyzetméter alapterületű parkoló 

nettó 15 millió forint áron. A térkövet 
a vállalkozó részére Nagykálló Város 
Önkormányzata biztosította.
-A burkolat lerakása előtt szakembe-
rek véleményét kikérve választottuk 
a hat centiméter vastag térköveket. 
Álláspontjuk és gyakorlati tapaszta-
lataik szerint semmi nem indokolta, 
hogy a területen ennél vastagabb bur-
kolókő elhelyezésére lenne szükség. 
Az építkezés során az alapanyagot 
szállító 40 tonnás teherautók próba-
terhelést is végrehajtottak a parkoló 
egy részén. Eredményesen. Hiszen 
nem okoztak problémát, süllyedést, 
repedéseket – tájékoztatott Horváth 
Tibor. Nagykálló polgármestere el-
mondta még, hogy az építési munká-
latok a későbbiekben tovább folyta-
tódnak a területen (a parkoló mellett), 
az önkormányzat ugyanis a Zöld 
Nagykálló Projekt keretében egy sé-
taövezet - zöldfelületek és sétautak - 
kialakítására nyert támogatást.

Ma már minden gépkocsinak jut hely

Még 2018-ban kezdődött a Nagykállói 
Ipari Parkban egy 1200 négyzetmé-
teres csarnok építése, amelyet a ma-
gyar tulajdonú Pig & Hús Kft. és a 
Mada-Hús Kft. cégcsoport valósított 
meg. Termékeikkel a hazai és a nem-
zetközi piacokon több mint 10 éve 
jelen lévő vállalat egy új és komplex 
feldolgozó üzemet épített városunk-
ban, hogy bővítsék sertéshús feldol-
gozó és logisztikai bázisukat.
Múlt év elején megtörtén az ipa-
ri parkban a cégcsoport üzemének 

műszaki átadása, majd a próbaüzem 
befejezése után lezajlott a vállalati 
egységek Nagykállóba költözteté-
se. Első lépésben a húskészítmény 
nagykereskedelem és részben a hús-
kereskedelem, majd a vállalat köz-
ponti irányítása és az adminisztráció 
költözött át, végül pedig a csontozó 
részleg, így múlt év végére már „be-
lakták” a teljes üzemet. 
Több szempontból is kedvező a vál-
lalat Nagykállóba történő költözése, 
aminek részleteiről Varga Balázst, a 

cégcsoport ügyvezetőjét kérdeztük.
- Nagykállóra azért esett a választá-
sunk, mert egyrészt működési terü-
letünk központjában található, ahon-
nan Nyírmada főúton és autópályán 
egyaránt elérhető, másrészt könnyen 
megközelíthető az M3-as kivezető 
szakasza. Mi elsősorban Szabolcs 
és Borsod megyében vagyunk jelen, 
de szállítunk Hajdú-Bihar és Heves 
megyébe is, illetve Szlovákiába és 
Romániába is exportálunk.
 Folytatás a 3. oldalon

Jubileumi kincses tárlat nyílt 
a Magyar Kultúra Napján

A világ bővelkedik az emberek 
által létrehozott csodás szerkeze-
tekben: városok, felhőkarcolók, 
épületek, emlékhelyek, műdara-
bok, ékszerek. Az ember alkotó 
lény: ismeretei alapján tud újat 
alkotni.

X. Nagykálló Kincsei címmel te-
lepülésünk kézműves kultúráját 
bemutató kiállítás nyílt a Ratkó 
József Városi Könyvtárban, mely-
nek megnyitóját idén is a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából szerve-
zett megemlékezésen tartották. A 
rendezvényt - Rózsa Zoltán veze-
tésével - a Rózsafa Citeraegyüttes 
műsora tette még pompásabbá.

Folytatás az 5. oldalon

Jégvilág

A sokszínű kiállítás minden korosztálynak elnyerte a tetszését

Nagykálló Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2020. március 15-én (vasárnap)
a Szabadság téren tartandó

1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
VÁROSI ÜNNEPSÉGRE
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Jégről mentettek a 
nagykállói tűzoltók

Tájékoztató fogadóóráról

Folytatás az 1. oldalról
Jelen volt még a mentési gyakorla-
ton Kovács Róbert, Bereczki István, 
Hriczu Tibor, akik a Nyíregyházi 
Hivatásos állomány és a nagykállói 
önkéntes egyesület tagjai is. A nap 
folyamán többféle mentési módot 
gyakoroltak, hogy valós baleset ese-
tén, hogyan tudnának segíteni. Így 
gumiabronccsal, gumicsónakkal, 
illetve tolólétra és dugólétra segít-
ségével is mentették a „bajbajutott 
embert”, aki a Kelet-Magyarorszá-
gi Speciális Mentő Egyesület egyik, 
búvárruhába öltözött tagja volt. 

-Ha valaki alatt beszakad a jég, a 
legnagyobb problémát a nagyon 
gyors kihűlés jelenti. Egy átlagos 
testalkatú ember néhány perc alatt 
teljesen ki tud hűlni, úgy, hogy már 
nem tudnak rajta segíteni. Emiatt 
rendkívül fontos, hogy a riasztás 
beérkezésétől minden a lehető leg-
gördülékenyebben menjen, és a le-
hető leggyorsabban ki tudják húzni 
a sérültet – mondta Széplaki Gábor 
nagykállói önkéntes tűzoltó. - Ez a 
gyakorlat is nagy élmény volt, és 
úgy érezzük sokat tanultunk belő-
le.

A  nagykállói tűzoltókat is jégre vitték

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete január 23-án 
tartotta idei első ülését.

Az ülésen a fontosabb jogsza-
bályok változásairól Bereczki 
Mária jegyző tartott tájékoztatót, 
majd a városvezető a két ülés kö-
zött történt tárgyalásairól számolt 
be. Horváth Tibor polgármester 
többek között szólt arról, hogy a 
Képviselő-testület az elmúlt év de-
cemberében hozott döntése értel-
mében az önkormányzat 2019-ben 
is ajándékcsomaggal lepte meg a 
65. életévüket betöltött nagykállói 
lakosokat. Majd javaslatot tett arra, 
hogy a kiosztás után át nem vett 
adományokat adják tovább. A tes-
tületi ülésen a képviselők egyhan-
gúlag támogatták, hogy a megma-
radt 162 darab csomagot juttassák 
el a 64. életévüket betöltött helyi, 
állandó lakóhellyel rendelkező vá-
roslakók részére.

* * * * *
A testületi ülésen részt a térség 
országgyűlési képviselője is. Dr. 
Simon Miklós tájékoztatójában 
beszélt arról, hogy Nagykálló 
Város Önkormányzata az elmúlt 
időszakban a Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) és az Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) pályázatain közel 
kétmilliárd forint fejlesztési támo-
gatást kapott. Ide tartozik például 
az általános iskola épületeinek 
felújítására nyert közel 400 millió 
Ft, az inkubátorház megvalósítá-
sára kapott 660 millió, illetve a 
rendezvényközpont kialakítására a 
Zöld Nagykálló Projekt keretében 
elnyert 450 millió forint. Az or-
szággyűlési képviselő arra kérte a 
képviselő-testület tagjait, hogy mi-
nél előbb kezdjék meg a beruházá-
sok kivitelezését, mert túlhaladottá 
válnak ezek a projektek, ami azt 
jelenti, hogy az építőipar hatalmas 
leterheltsége és az építőanyag árak 
jelentős növekedése miatt a kapott 
pénz kevés lesz a beruházások 
megvalósítására, másrészt a mun-
kahelyteremtés – az inkubátorház 

esetében - megérdemli a gyorsa-
ságot. Nem beszélve arról, hogy 
voltak olyan települések, ahol az 
elnyert, de az időben kivitelezésre 
nem került projekttámogatás ösz-
szegét visszavonta a (támogató)
hatóság.

* * * * *
Közterület átnevezéséről döntöttek 
a januári ülésen a képviselők. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal ugyanis megálla-
pította, hogy Nagykállóban még 
egy olyan közterület található, 
amelynek elnevezése a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfogla-
lása szerint nem használható, vagy 
nem javasolt, ez a Kállai Éva utca 
elnevezése. A 1917–1957 között 
élt névadó ugyanis aktívan részt 
vett a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozá-
sában, kiépítésében és fenntartá-
sában, így neve utcanévként nem 
használható. Több javaslat is el-
hangzott az ülésen: Kállai, Kállay 
Miklós, Elízium, Somogyi János, 
Vadász Ernő, végül a képviselők 
egyöntetűen az egykori miniszter-
elnök, Kállay Miklós mellett tet-
ték le voksukat, így 2020. február 
1-től a Kállai Éva utca elnevezést a 
Kállay Miklós utca váltja fel.

* * * * *
Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvo-
da tavaszi és nyári nyitvatartási 
rendjéről szóló előterjesztést. En-
nek alapján 2020. április 9-én és 
április 14-én mind a két tagóvoda 
zárva tart. A rászoruló gyerekek-
nek a zárva tartás ideje alatt az ön-
kormányzat az intézményen kívüli 
szünidei étkeztetést biztosítja. 

* * * * *
A Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda, a korábbi évekhez hasonló 
gyakorlat szerint, nyáron az alábbi 
nyitvatartási renddel várja az óvo-
dás gyermekeket: 2020. július 3-ig 
mindkét intézmény (a Petőfi utcai 
Szivárvány Tagóvoda és a Sza-
badságharcos úti Brunszvik Teréz 
Tagóvoda is) nyitva tart. Július 6. 
és július 31. között a Szabadság-

harcos út 8. szám alatti Brunszvik 
Teréz Tagóvoda lesz nyitva. Au-
gusztus 3. és augusztus 31. között 
pedig mindkét tagintézmény zárva 
tart. Az óvodák a 2020/2021-es 
nevelési évben szeptember 2-től 
fogadják a gyerekeket. 

* * * * *
Határozat született arról, hogy 
Nagykálló Város Önkormány-
zata Tasnád (Románia) és Técső 
(Ukrajna) testvérvárosokkal 
közösen pályázatot nyújtson 
be a Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna Európai Szom-
szédsági Támogatási Eszköz Ha-
táron Átnyúló Együttműködési 
Programra. Sikeres pályázat estén 
egyrészt a tűzoltóság és a kataszt-
rófavédelmi egység részére telep-
hely kialakítása, másrészt a tűzol-
táshoz, illetve egyéb katasztrófák 
elhárításához szükséges eszközök 
beszerzésére nyílna lehetőség. 

* * * * *
A Képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy Nagykálló Város Ön-
kormányzata értékesítés céljából 
meghirdeti a tulajdonában lévő 
Nagykálló, Deák Ferenc utca 8. 
szám alatt található ingatlanát. 

* * * * *
A Bessenyei út folytatásában lévő 
Fintortagi út lakói kérelemmel for-
dultak a város önkormányzatához, 
hogy az utca 200 méteres szaka-
szára közvilágítási lámpatesteket 
szereljenek fel a meglévő villany-
oszlopokra, mert sötétedés után 
balesetveszélyes itt a közlekedés. 
A képviselők támogatták a kérel-
met, ugyanis korábban ezen a terü-
leten a kivitelezők alultervezték a 
szükséges lámpatestek számát. 

* * * * *
Az ülésen ezúttal is napirenden 
volt a Korányi Emlékház felújítása. 
Elhangzott, hogy ezzel kapcsolat-
ban a testület tagjai - szakemberek 
bevonásával – megfogalmazzák a 
rekonstrukcióra vonatkozó célo-
kat, terveket, s döntenek a munka 
menetéről, és egyeztetnek a felújí-
tást támogató civil kezdeményezés 
képviselőivel.

Táplálkozási- és életmód  
tanácsadás az EFI-ben

A Nagykállói 
Járásban mű-
ködő Egész-
s é g f e j l e s z -
tési Iroda 
sze rdánkén t 
9.00 – 17.00 

között egyéni tanácsadást tart 
Nagykállóban a Sántha Kálmán 
Szakkórház területén (Nagykálló, 
Szabadság tér 13.). Tanácsadást a 

következő témákban lehet kérni: 
egészségi állapotfelmérés, táplál-
kozás és életmódtanácsadás, illet-
ve mentálhigiénés személyköz-
pontú tanácsadás. A tanácsadáshoz 
előzetes időpontegyeztetésre van 
szükség, melyet az alábbi elérhe-
tőségek egyikén tehetnek meg. 
E-mail cím: efi.nagykallo@
szszbmk.hu, telefonszám: 
+36-42/563-850; +36-

42/563-852. Kérdés esetén bátran 
keresse munkatársainkat. 

Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere tájékoztatja  

a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az eddigiekben csütörtökön: 14.00 órától 16.00 óráig tartott 

fogadóórájának időpontja megváltozik. 
2020. február hónaptól a település lakói  

minden szerdán 14.00-16.00 óra között kereshetik fel
személyesen kéréseikkel, panaszaikkal.

Az ügyfélfogadás helyszíne továbbra is a Polgármesteri Hivatal, 
Házasságkötő terme lesz. (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
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Már folyik a termelés, de továbbra is keresik a munkatársakat
Folytatás az 1. oldalról

Milyen tevékenységi területei 
vannak a Pig & Hús Kft. és a 
Mada-Hús Kft-nek?
Ilken található a sertéstenyésztő te-
lepünk mintegy 45 000 darabos éves 
kibocsátással. Ezt részben értékesít-
jük, részben alapanyagként a Mada-
Hús Kft. (nyírmadai) vágóhídján 
feldolgozzuk, éves szinten mint-
egy 50 000 sertést. Az ipari park-
ban egyfajta logisztikai központot 
hoztunk létre, továbbá áthelyeztük 
Nyírmadáról a sertésfeldolgozást, 
a félsertések előkészítését, illetve 
darabolását, csontozását, csomago-
lását, amihez egy fejlettebb csoma-
golástechnikát és magas színvonalú 
raktártechnológiát alkalmazunk. 
A teljes termelés beindítása után már 
látjuk, hogy van olyan részleg, ami 
bővítésre, fejlesztésre szorul. De-
cemberben ezért kérelmet adtunk be 
az építési hatósághoz egy 300 négy-
zetméteres hűtőraktár kialakítására. 
Nagykállóban ugyanis a jelenlegi 
termelés dupláját szeretnénk meg-
valósítani - még az idei évben. A hű-
tőkapacitásunkat ezért első lépésben 
1500-ra szeretnénk növelni, de ha a 
piac megkívánja, akkor akár 4000 
négyzetméterig fejleszthető.

A legnagyobb nehézséget az okozta 
számunkra, hogy az üzem működte-
tése során a megfelelő humán erő-
forrást megtaláljuk. 

Mi a tapasztalata?
Az üzem indulása óta különbö-
ző álláshelyeket hirdetünk: raktári 
anyagmozgató, címkéző, raktáros, 
illetve a kapacitásunk növeléséhez 
húsipari szakmunkás, C kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gépjár-
művezető, továbbá irodai adminiszt-
rátor, könyvelésben, számvitelben, 
pénzügyben jártas szakemberek ré-
szére. A jelentkezők a madahus@ 
madahus.hu e-mail címre küldhet-
nek önéletrajzot.

Munkatársaik többsége 
nagykállói?
Nagy szívfájdalmam, hogy kevés a 
nagykállói, elsősorban a környező 
településekről - 20-30 km távolság-
ból - járnak dolgozni a munkatársak.

Hány főre tudnák, vagy szeretnék 
növelni a munkavállalói létszá-
mot?
Ezt nehéz megbecsülni, mert mint 
ahogyan említettem, több tevékeny-
séget végzünk, termelés, feldolgo-

zás, kereskedelem, a sertés mellett 
baromfival és marhahússal is. A pia-
ci igényeket is ehhez igazítjuk, tehát 
ha azt látom, hogy a baromfi irányá-
ba kell fejlődni, vagy a fagyasztott 
termékek, esetleg a marhahús irá-
nyába, akkor ezeken a területeken 
erősítünk és igazítjuk a létszámot is. 
De hogy ne kerüljem ki a kérdést, 
első ütemben 30 fő fölé növeljük a 
keretet, és ha megépülnek a további 
egységek és teljes kapacitással mű-
ködik az üzem, akkor hozzávetőleg 
80 főnek tudunk majd munkát biz-
tosítani.

A híradásokban napi szinten lehet 
hallani, vagy olvasni a sertéspes-

tis terjedéséről, annak negatív 
hatásairól. Hogyan érinti ez az 
Önök tevékenységét? 
Az ún. afrikai típusú sertéspestis 
már az 50-es években létező beteg-
ség volt, amit a 60-as években si-
került elfojtani, visszaszorítani. Ez 
a mostani, második nekibuzdulása 
a vírusnak, 2007-ben Grúziából 
indult el „hódító” útjára. Nyugati 
irányba Lengyelország, Magyaror-
szág, Szlovákia, Románia, Szerbia 
vonalon tart, és nincs, ami megál-
lítsa. Keleten a nagy krach tavaly 
augusztusban ütött be, amikor Kí-
nában megjelent a vírus, ott, ahol 
a világ sertésállományának a fele, 
kb. 450 millió sertés volt. Bő egy 
év alatt ebből több mint 200 millió 
elpusztult, illetve öltek le kényszer-
vágással. Ez okozta azt, hogy az 
élősertés és a húsárak robbanássze-
rűen megnőttek. A minap olvastam 
egy elemzést, amiben 2020 első 
felére további sertésszám csökke-
nést prognosztizálnak az elemzők 
a távol-keleti országokban, azzal 
együtt, hogy Európában is tovább 
terjed a vírus. A szakértők úgy vé-
lik, hogy Kínában 2025-re lehet 
helyreállítani a szükséges mennyi-
séget. 

Önöknél mi a helyzet ezzel kap-
csolatban?
Itt értékelődik fel a saját sertéstele-
pünk szerepe, hiszen megtermeljük 
az alapanyagot. Óriási biztonságot 
jelent számunkra, amit tűzzel-vas-
sal, a járványvédelmi előírások 
maximális betartásával próbálunk 
megvédeni a fertőzéstől. Jelenleg 
Magyarországon, mivel hárommil-
lió alá csökkent a sertésállomány, 
ezért nettó importőrök lettünk, ami 
azt jelenti, hogy nem tudunk annyi 
sertést előállítani, amennyire szük-
ség van, ezért importálunk. A koráb-
bi „olcsó import” mostanra eltűnt és 
sok esetben eléri, sőt, meghaladja a 
hazai árakat.

Ilyen piaci környezetben mik a 
további céljaik?
Mindenképpen hosszú távon gon-
dolkodunk, ezért is beruházunk 
folyamatosan. Úgy gondolom fel-
készültünk a piaci kihívásokra, a 
jövőben is előre tekintünk. Szeret-
nénk tovább erősíteni a pozíciónkat 
a szűkebb régióban és a környező 
országokban egyaránt. Ehhez szük-
ségünk van ambiciózus kollégákra, 
lehetőleg helybeliekre, akik segíte-
nek terveink megvalósításában.

A Nagykállói Hírmondó korábbi 
számában Vizi Péter arról kér-
dezte, Vágó Ádámot, aki egy jól 
kialakított horgász- és állateledel 
üzlet tulajdonosa, hogy annak 
idején a bolt kialakításának ötlete 
összhangban volt az ő hobbijával? 
A Szakkórházban dolgoztam műszaki 
ügyintézőként, de 2002-ben átszerve-
zés miatt megszűnt a munkahelyem. 
Egyik ismerősöm két horgászboltot 
működtetett, egyiket Nagykállóban 
(a Zrínyi M. utcában) a másikat pe-
dig a lakóhelyén, Kisvárdán. Mivel 
munkát kerestem, felvett a nagykállói 
boltba. Idővel egyre nehezebben tud-
ta összeegyeztetni a két üzlet vezeté-
sét, ezért úgy döntött, hogy eladja ezt 
a kereskedést és felkínálta nekem, én 
pedig megvettem. Kényszervállalko-
zásnak indult, de nem bántam meg. 
Talán közre játszott ebben az is, hogy 
gyerekkorom óta a horgászat a hob-
bim, annak idején, szabadidőnkben 
folyton a „Dózsa-folyó” partján hor-
gásztunk a barátaimmal.
Az üzlet átvétele után szerettem vol-
na bővíteni a kínálatot, de az üzlethe-
lyiség területe ezt nem tette lehetővé, 
így jött az ötlet, hogy a családi há-
zunk egyik felében alakítom ki a hor-
gász- és állateledel kereskedést.

Itt az üzletben hatalmas a kínálat 
különböző felszerelésekből, 
csaliból, etetőanyagból. Mennyire 

nyitottak a horgászol az újra?
Nyitottak az újdonságokra. Mikor 
kezdtem, akkor évente egy horgász-
kiállítást szerveztek Budapesten, 
ma már tavasszal és ősszel két-két 
alkalommal tartják meg, emellett az 
interneten és a tematikus tévécsa-
tornákon nagyon sok információhoz 
jutnak a horgászok, ezért mindig ke-
resik az újat. 

A horgászatnak – a zsákmányszer-
zés mellett – közösségépítő szerepe 
is van?
Mindenképp, a mi egyesületünknél 
biztosan így van, függetlenül attól, 
hogy különböző korúak a tagjaink. 
Az üzlet megnyitása után a 
nagykállói horgászegyesület titkára 
lemondott és az elnök, Gura Mihály 
megkeresett, hogy vállaljam el ezt a 
tisztséget. Akkor 200 körül volt az 
egyesület tagjainak létszáma, mára 
eléri az 1000-1100 főt. Tagjaink fe-
le-fele arányban nagykállói, illetve 
környékbeli horgászok. Így aztán a 
helyi „horgásztársadalommal” napi 
kapcsolatban vagyok.

Vízi Péter akkor nem véletlenül 
kérdezte, hogy munka mellett 
mennyi ideje jut a hobbijára, a 
horgászatra?
Nagyon szeretek pecázni, de amióta 
családom van, ritkán van lehetősé-
gem, inkább a feleségemmel és a két 
kislányommal töltöm a kevés sza-
badidőmet. 

Hol szeret horgászi, halastavak-
ban vagy természetes vizekben?
Inkább az utóbbi.

Jobb ízű itt a hal?
Itt nem tudja az ember előre, hogy 
milyen hal akad horogra. Különösen 
ősszel kedvelem az ún. ragadozóha-
las szezont, amikor csukát, süllőt is 
kilehet fogni.

A feleségét és a lányait is viszi 
magával?
Nagy bánatomra még a halat sem sze-
retik. A feleségem nem kedveli a hor-
gászatot és a lányaim sem jöttek még 
velem, de lassacskán szeretném elvin-
ni őket is, hátha kedvet kapnak hozzá.

A horgászat költséges hobbi?
Ez viszonyítás kérdése, ha azt néz-
zük, mindegyik hobbi költséges. 
Vannak, akik megengedhetik ma-
guknak, hogy többszázezer forintot 
költsenek rá, míg mások egy jóval 
szerényebb összegből is összetudják 
állítani a felszerelésüket.

Mindig változik a trend, hogy 
mivel lehet rövid idő alatt halat 
kifogni? Most mire „esküsznek” a 
horgászok?
Míg néhány éve a kukorica, a kenyér 
kellett a biztos fogáshoz, ma már a 
bojlis horgászmódszert kedvelik. El-
sősorban azok, akik nagyobb halakat, 
például pontyot szeretnének kifogni. A 
kisebb halakat továbbra is különböző 
etetőanyagok segítségével próbálják 
horogra akasztani a pecások, amiből 
szintén óriási a kínálat. Csak üveges 
kukoricából 20 félét tudok ajánlani a 
vevőknek. Közülük most a csoki-na-
rancs ízű a nagy kedvence a halaknak, 
előtte meg az ananászos volt. Szóval 
nagyon kedvelik a változatos, kü-

lönleges ízeket. Maga a horgászat is 
megváltozott, hiszen egyre kevesebb 
az olyan hely, ahonnan - fizetés elle-
nében - ellehet vinni halat. Ma inkább 
a sporthorgászat a népszerű. 

Ami tovább erősíti azt, hogy még a 
horgászok is egyre kevesebb halat 
fogyasszanak.
Nagyon keveset, ha esznek is, inkább 
megveszik a multikban a hekket, 
ami Argentínából származik, pedig 
Magyarországon rengeteg a hal, a jó 
minőségű hal.

Egy horgásznak mi a kedvenc 
halétele?
Harcsapaprikás, túrós csuszával. Ezt 
családi összejöveteleknél szoktuk el-
készíteni.

Milyen emberek a horgászok?
Nagyon barátságosak, ez abból is 
látszik, hogy akár hosszú órákat, 
napokat is eltudnak tölteni együtt a 
vízparton.

Péter kérdése volt még, hogy 
monopolhelyzetben van 
Nagykállóban, de ennyi „türel-
mes” év után nem szeretne valami 
újba kezdeni?
Nem gondolkodom új kihívásokon! 
Egyelőre ezt szeretném csinálni ad-
dig, amíg még lehet. Jól csinálni! 

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Győző György klímaszerelő vállalko-
zóra gondoltam. Arra lennék kíváncsi, 
hogy annak idején hogyan indította a 
vállalkozását és azóta mit tapasztalt, 
jó ötlet volt ebbe belevágni? Neki is a 
horgászat a hobbija, munkája mellett 
mikor jut rá ideje, illetve másik nagy 
szenvedélyére a motorozásra? Munka 
mellett hogy tudja ezeket összeegyez-
tetni a családjával?

Jó szívvel, 
szeretettel

Nemcsak a családok, rokonok ösz-
szetartozásának ünnepe karácsony, 
hanem annak is, hogy mindannyian 
egy nagyobb közösség fontos tag-
jai vagyunk. Ez a közösség pedig 
minden egyes tagjára számít. Ennek 
szellemében tartották néhány nappal 
december 24-ike előtt hagyományos 
karácsonyi ünnepköszöntőjüket az 
Akácos úti Közösségi Házba járó 
gyerekek, akik felkészülését Deák 
Gabriella és munkatársai segítették. 
Suli után jókedvvel gyakorolták a 
rájuk osztott szerepet és a közös tán-
cot. 
A meghívott vendégek meghatódva 
nézték a csillogó szemű gyermekek 
előadását.
A műsor után a szereplők ajándéko-
kat vehettek át Horváth Tibor pol-
gármester úrtól, Bereczkiné Pápai 
Margit képviselő asszonytól, rajtuk 
kívül dr. Török László (Nagykálló 
Város korábbi jegyzője) is küldött 
egy kis meglepetést az Akácos úti 
Közösségi Házba járó gyerekeknek.
Az esemény végén a csapat szépen 
terített asztallal, saját készítésű sü-
teményekkel és üdítővel kínálta a 
megjelenteket.

A cégcsoport ügyvezetője, Varga Ba-
lázs
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Jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve Nagykálló Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületével 
együttes közmeghallgatást 
tartott decemberben.

Megtelt az Óbester Étterem és 
Kávézó különterme a közmeghall-
gatásra érkező városlakókkal, a 
helyben érdekelt szervezetek kép-
viselőivel, hogy a helyi közügyeket 
érintő témákban kérdéseket, javas-
latokat tegyenek meg közvetlenül a 
képviselő-testület felé. 
Az eseményen először Horváth Ti-
bor, Nagykálló Város polgármes-
tere számolt be az önkormányzat 
2019-ben végzett munkájáról, va-
lamint a jövőben megvalósítandó 
tervekről. 

Az önkormányzat gazdálkodása

-2019-ban az önkormányzat ha-
táskörébe tartozó feladatok nem 
változtak az előző évhez képest. 
Továbbra is önkormányzati, hiva-
tali hatáskör a közfoglalkoztatás, 
bölcsőde, óvoda, könyvtár működ-
tetése, önkormányzati segélyezés, 
közvilágítás, közutak, parkolók 
üzemeltetése, fenntartása, gyer-
mekétkeztetés, valamint közmű-
velődési és településfejlesztési 
feladatok ellátása – jelentette ki a 
városvezető. Ezt követően ismer-
tette az önkormányzat gazdálkodá-
sára vonatkozó adatokat. 
- Az önkormányzat vagyona 2018. 
év végére elérte a 11 milliárd 423 
millió forintot, 2019. III. negyedév 
végére 76 millióval - 11 milliárd 
549 millió forintra - nőtt. A 2019. 
évi költségvetési bevételek és kiadá-
sok főösszegét 3 milliárd 468 millió 
forinttal hagyta jóvá a képviselő-
testület. Ebből közhatalmi bevétel 
(pl. adóbevétel) 330 millió forint, 
önkormányzat működési támogatás 
876 millió forint, melyből 48 millió 
az önkormányzati feladatok ellátá-
sát szolgálja (pl. szociális ellátások, 
közvilágítás, közutak fenntartása), 
továbbá 126 millió forintot a hiva-
tal, 169 millió forintot az óvoda, 
12 millió forintot a közművelődés 
és a könyvtár működtetésére fordí-
tottunk. A központi költségvetésből 
kapott támogatásból 370 millió fo-
rint a Dél-Nyírségi Többcélú Ön-
kormányzati Társulás által ellátott 
szociális feladatokhoz kapcsolódik. 
A bölcsőde működtetésére 15 mil-
lió forintot, a gyermekétkeztetésre 
54 millió forintot igényelt önkor-
mányzatunk, pályázathoz kapcso-
lódó támogatások 613 millió forint, 
amelyből 488 millió forint a köz-
foglalkoztatás fedezetét szolgálta – 
sorolta Horváth Tibor.

Kiadások

Nagykálló Város polgármestere 
beszámolt arról is, hogy a kiadások 

között szerepel az önkormányzat 
és intézményei személyi és dologi 
kiadásai 1 milliárd 35 millió forint 
összegben, amely tartalmazza a 
közfoglalkoztatottak részére kifi-
zetendő béreket és járulékokat, a 
szociális juttatások, a segélyezés 
költségeit és a pályázatokhoz kap-
csolódó felhalmozási kiadások ösz-
szegét 1 milliárd 22 millió forint-
tal. 

Közfoglalkoztatás

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019 
márciusában - 275 fővel - ismét el-
indult a Start-mintaprojekt, 3 köz-
foglalkoztatási program (szociális 
jellegű, mezőgazdasági és helyi 
sajátosságokra épülő program) ke-
retein belül.  

Közlekedés

- Belterületen jelentősen 
megnövekedett a Korányi F., a 
Mártírok és a Budai Nagy A. utak 
forgalma. A Mártírok úti szaka-
szon az állami közútkezelővel to-
vábbra is folynak az egyeztetések 
az útszakaszok átadásáról, illetve 
egyirányúsításáról, feltétele a Deb-
receni út és folytatása, külterületen 
a Ludastói út burkolatának felújí-
tása, amely vélhetően 2020-ban 
megvalósul – tette hozzá Horváth 
Tibor. 

2020. évre tervezett célok,  
feladatok

A közmeghallgatáson a városveze-
tő beszámolt a benyújtott, valamint 
a már megvalósítás alatt lévő pá-
lyázatokról is:
-  TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 

„A Nagykállói Általános Iskola 
épületeinek energetikai korsze-
rűsítése.” Az elnyert támogatás 
394 743 733 forint.

-  TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 
„Ipari területek fejlesztése 
Nagykállóba”. Megvalósítására 
661 484 000 forint támogatást 
nyert az önkormányzat.

-  EFOP-1.5.3-16-2017-00041 „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében.” 
Az elnyert 493 709 157 forintból 
Nagykálló Város Önkormányzata 
237 374 991 forintot kapott. 

-  Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása 
– belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása. Kisbalkányi út felújí-
tására vonatkozóan pályázatot 
nyújtottak be 19 997 560 forint 
értékben. A támogatás összege 
75%-os intenzitással 14 998 170 
forint, melyről a támogatói okirat 
elkészült. 

-  OGYIK-18-0018 „Mi is gyalog-
lók vagyunk” projekt megvaló-
sítására 400 000 Ft támogatást 
nyertek az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától. 

-  TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 

„Dél-Nyírségi foglalkoztatási 
paktum létrehozása”, a projekt 
összköltsége 130 973 420 forint.

-  TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 
„BiKe VI. ütem - Fenntart-
ható közlekedés fejlesztése 
Nagykállóban”. A projekt meg-
valósítására 148 577 300 forint 
támogatást nyert a város, amely-
ről a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés is jóváhagyó 
döntést hozott. 

-  TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 
„Zöld Nagykálló Projekt – 
Nagykálló városközpontjának 
környezet- és energiatudatos 
megújítása.” A projekt konzorci-
umi partnerei: Nagykállói Okta-
tási, Műsorszolgáltató, Közmű-
velődési és Szociális Közhasznú 
Nonprofit Kft. és a Nagykállói 
Városvédő Egyesület. A projekt 
összköltsége 449 999 694 forint, 
melyből Nagykálló Város Önkor-
mányzata 66 107 694 forint ösz-
szegű támogatást nyert. 

-  TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 
„A társadalmi együttműkö-
dést szolgáló komplex program 
Nagykállóban.” A projekt össz-
költsége 78 905 350 forint, mely-
ből Nagykálló Város Önkormány-
zata 70 980 550 forint összegű 
támogatást nyert, aminek folyósí-
tása még nem történt meg.

-  TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítá-
sa, bővítése - A jövő bölcsődéje 
Nagykállóban” Az igényelt támo-
gatás összege 354 999 999 forint.

-  Rumobil (Negatív demográfiai 
változással érintett európai térsé-
gek városon kívüli közlekedése) 
55 000 000 Ft az elnyert támoga-
tás.

-  Gombaüzem létesítése Nagykálló 
Város Önkormányzata a Fungaria 
Bio Zrt-vel 2018. november 16. 
napján megállapodást kötött, 
hogy együttműködik a létesítendő 
komposztgyártó, gombafeldolgo-
zó és gombakutató központ meg-
valósításában. A beruházási terü-
letet érintő tulajdoni viszonyok 
rendezése, terület adásvételi, va-
lamint kisajátítási, telekalakítási 
és településrendezési eljárások le-
folytatása tárgyában. A Fungaria 
Bio Zrt. kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a felmerülő költségeket 
megtéríti az önkormányzatnak. 
Nagykálló Város Önkormányzata 
kiadása a gombaüzem létesíté-
sével kapcsolatban 2019. szep-
tember 30. napjáig 6 102 553 Ft 
volt, melyből a Fungaria Bio Zrt. 
4 191 000 forintot térített meg.

Beszámolója végén Horváth Tibor 
polgármester elmondta, hogy a jö-
vőben csak olyan
kiírásokra pályázik majd a város 
önkormányzata, amely projekt 
fenntartható, üzemeltethető hosszú 
távon, amelyet megtudnak tölte-
ni élettel. Nem céljuk, hogy üres 
épületeket hagyjanak azután, hogy 

lejárt a pályázat fenntartási idősza-
ka.

Szólt arról is, hogy a választás, az 
új testület megalakulása óta folya-
matosan zajlanak az egyeztetések, 
a tárgyalások az önkormányzati cé-
gek, civil és gazdasági szervezetek 
képviselőivel, hogy adott esetben, a 
város további fejlődését érintő kér-
désekben, a lakosságot is bevonva, 
több nézőpontot figyelembe véve 
tudjanak dönteni. „Nyilván ezekkel 
a lehetőségekkel élni fogunk, mert 
úgy tudunk a legjobban, a legered-
ményesebben haladni, ha az adott 
területen szakemberek kerülnek 
meghallgatásra” - jelentette ki a vá-
rosvezető.

A Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata beszámolója

A lakossági fórumon tájékoztató 
hangzott el Nagykálló Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 2019. évben 
végzett munkájáról, s a jövőben
megvalósítandó tervekről Bogdán 
Zoltán, a nemzetiségi önkormány-
zat elnöke előadásában.
 

Kérdések és válaszok

A közmeghallgatáson a beszámo-
lók után a továbbiakban a lakosság 
részéről érkezett kérdések és ja-
vaslatok hangzottak el. Különböző 
egyéni ügyekkel kapcsolatos prob-
lémákat vetettek fel a lakosok, me-
lyekre Horváth Tibor polgármester 
adott választ. A személyes jelle-
gű kérdések mellett a közösség, a 
városlakók jelentős részét érintő 
ügyeket is felvetettek többen. Ilyen 
volt például a lakosság által illegá-
lisan lerakott, elhagyott szemét ke-
zelése. A városvezető erre az alábbi 
választ adta:
- Az illegálisan elhelyezett szemét 
és piszok nagyon sok problémát 
szül, amit kezelnünk kell. Tudjuk, 
hogy vannak hiányosságok ezen 
a téren, ezért a februárban induló 
új közmunkaprogramban meg-
próbáljuk még jobban megszer-
vezni a feladatokat és eredményes 
munkát végezni ezen a területen 
is. Azt azonban szeretném leszö-
gezni, hogy a lakosság egy részé-
nek a hozzáállása, szerepe nagyon 
megnehezíti a munkánkat. Ezért 
kérjük a nagykállóiak segítségét, 
hogy amennyiben illegális lera-
kót fedeznek fel, jelezzék azt az 
önkormányzat, vagy pedig a helyi 
rendőrőrs felé, hogy tenni tudjunk 
az ügyben, illetve próbáljunk gátat 
szabni annak, hogy a szemét eljus-
son a külterületekre. Próbáljunk 
meg közösen fellépni azok ellen, 
akik törvénybe ütköző magatartást 
tanúsítanak. Mert azt mindenkinek 
látnia kell, hogy hiába takarítják a 
közterületeket az önkormányzat 
munkatársai, hiába számolják fel 
az illegálisan elhelyezett szemetet a 

város határában, ha mindig lesznek 
olyanok, akik újra és újra kiviszik, 
eldobják, vagy lepakolják a hulla-
dékot – mondta a városvezető. 
Horváth Tibor a Nagykállói Ipari 
Parkkal kapcsolatos kérdésre adott 
válaszában kifejtette, hogy meg 
fogják vizsgálni az ezzel kapcso-
latos, korábban kötött szerződése-
ket. Hasonlóan az önkormányzati 
cégekhez, amelyek átvizsgálása 
folyamatban van, azt azonban ki-
jelentette, hogy már most látható, 
hogy azok működését racionalizál-
ni kell, át kell szervezni, különösen 
azokét, amelyek hitelállománnyal is 
rendelkeznek. „Vannak olyan tevé-
kenységeink, amelyek nem fognak 
eredményt hozni. Ezeket úgy kell 
átcsoportosítani, hogy ami vesz-
teséget termel, tegyünk mellé egy 
olyat, ami nyereséget hoz és a kettő 
együtt haladjon előre. Lehet, hogy 
kevesebb cége lesz az önkormány-
zatnak, de profitot fognak termelni. 
Azért azt ki kell jelenteni, hogy nin-
csenek olyan problémák, amelyek a 
működésünket, a cégeink anyagi 
biztonságát veszélyeztetnék! Nem 
kell azon aggódnunk, hogy holnap 
bármelyik vállalkozásunk esetében 
számlafizetési nehézségek merülné-
nek fel, vagy problémát jelente az, 
hogy kifizessék a munkavállalókat” 
– mondta a polgármester. – „Ah-
hoz, hogy a cégeinkkel kapcsolat-
ban tisztában lássunk, nekiülünk és 
elővesszük a kimenő, bejövő szám-
lákat és egyesével átnézzük azokat. 
Mindezekhez pedig kell a pénzügyi 
bizottság, a képviselő-testület, a 
tapasztalat, a külső személy. Tehát 
ehhez mi kellünk. Minket válasz-
tott meg a lakosság, felhatalmazást 
kaptunk, sőt kötelezettséget, hogy 
ezeket a feladatokat mi elvégezzük. 
Ha elfogy a tudásunk az átvilágítás-
sal kapcsolatban, akkor majd segít-
séget kérünk szakembertől. Tudom, 
hogy ebben a csapatban benne van 
a lendület és fel fogjuk tudni tárni 
a hibákat. A 2020-as esztendőben 
úgy kezdenek működni a cégek, 
hogy minden a helyére kerül. Le-
het, hogy év közben döcögve fog-
nak működni, de az év végére ered-
ményesek lesznek.

Szintén sokak érdeklődését kiváltó 
téma volt a közmeghallgatáson a 
Korányi Frigyes Emlékház felújí-
tása. 
- Nagyon elhivatott a képviselő-tes-
tület ezzel az üggyel kapcsolatban. 
Lehetőségeinkhez mérten mindent 
megteszünk azért, hogy városunk 
jeles személyéhez méltó állapotba 
hozzuk szülőházát. Folyamatban 
van az épület állapotának felmé-
rése, a kivitelezési munkák elvég-
zéséhez szükséges árajánlatok be-
kérése. A város vezetése is keresi 
azokat a lehetőségeket, pénzügyi 
forrásokat, amelyek a rekonstruk-
cióhoz szükséges pénzügyi fedeze-
tet biztosítják – jelentette ki a város 
vezetője, Horváth Tibor.

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
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Folytatás az 1. oldalról!
-Nem véletlen, hogy értékeink, kin-
cseink közül éppen nemzeti Him-
nuszunk születése vált a magyar 
kultúra ünnepévé. Kölcsey Ferenc 
költeményében minden megvan, 
amit egy gondolkodó és érző magyar 
ember fontosnak tart. A magyar sors, 
a magyar történelem, gyökereink, 
hagyományaink, a magyar kultúra, 
mely megkülönböztet más népektől 
– mondta az esemény megnyitóján 
Oroszné dr. Nagy Matild képviselő 
asszony, majd a jelenlévőkkel közö-
sen elénekelték a Himnuszt, amely 
ezúttal a rendezvény szerves részét 
képezte, hiszen - a fellelhető kézirat 
szerint - Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én fejezte be a Himnusz megírá-
sát Szatmárcsekén, s ez a nap - 1989 
óta - a Magyar Kultúra Napja is. A 
szónok ünnepi beszédében Kölcsey 

Ferencet idézte: „haza, nemzet és 
nyelv, három egymással válhatatlan 
dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, 
a két elsőért áldozatokra kész lenni 
nehezen fog.” (…) 
- A mai nap alkalom arra, hogy vé-
giggondoljuk Nagykálló kulturális 
értékeit, kultúránk jelenlegi helyzetét 
is. Kultúránk és kulturális értékeink 
nagy része a múltban gyökerezik, 
példaként említve Ámos Imrét, Ko-
rányi Frigyest, a csodarabbit, Ratkó 
Józsefet, a Kállai Kettőst, a ránk ma-
radt és újabban felfedezett nagykállói 
népdalokat. Napjaink kulturális érté-
kei szintén figyelemre méltók, mél-
tán vagyunk rájuk büszkék. Festők, 
fafaragók, népi iparművészek, éne-
kesek, magas színvonalon alkotó 
kézművesek élnek köztünk. Kulturá-
lis értékeink közé tartozik ez a kiállí-
tás is, amelyen 36 alkotó, 22 szakág-

ban létrehozott, 180 művét tekintheti 
meg a közönség – mondta a kiállítás 
megnyitóján Oroszné dr. Nagy Ma-
tild önkormányzati képviselő.
A tárlat a Nagykálló Közhasznú 
Nonprofit Kft. és a Nagykállói Nép-
művészeti Egyesület közös szervezé-
sében jött létre. Félegyházi Józsefné, 
a Nagykállói Népművészeti Egye-
sület elnöke elmondta: a kiállításra 
ezúttal is jelentkeztek olyan alkotók, 
akik első alkalommal mutatják be 
két kezük munkáját a nagyközönség 
előtt. Másrészt a tárlat megszervezé-
sének célja: hagyományaink őrzése, 
továbbvitele, valamint az utánpótlás 
megtalálása és kinevelése. 
A megnyitó után a szövésről tartott 
előadást és bemutatót Gráf Zsuzsan-
na (nyíregyházi) szövő, aki évek óta 
a Téka Népművészeti Táborok egyik 
foglalkozásvezetője is.

Jubileumi kincses tárlat nyílt 
a Magyar Kultúra Napján

Blanár Katalin (szövés, nemez, gyöngy)
Balogh Gáborné (vert-varrott csipke)
Boros Zsolt (fafaragás)
Csordásné Szikora Erzsébet (grafika)
Csomós Szabolcsné (gyöngy, hímzés)
Dohy Sándor (makett)
Félegyházi Józsefné (vert-varrott csipke, frivolitás, szövés)
Havasiné Marsi Zsuzsa (szövés, csuhé)
Hrubóczki Orsolya (festmény)
Hrubóczkiné Krich Orsolya (festmény)
Forró László (festmény)
Gulya Ferencné (viselet)
Hajdu Lászlóné (horgolt csipke)
Harsányi Gézáné (könyv)
Keresztúry Sándor (festmény)
Kocsis Kiara (vert csipke)
Kocsisné Tündik Tünde (vert csipke)
Kozsla Józsefné (amigurumi)

Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna (gobelin, textilkép)
Madár Györgyné (vert-varrott csipke)
Nagy Hajnalka (rajz)
Nagy Tímea (festmény, paverpol)
Oroszné dr. Nagy Matild (selyemfestmény)
Pataki Asztrik (grafika)
Patakiné Szántó Enikő (gobelin, vert- varrott csipke)  
Pásztorné Tamás Ibolya (vert csipke, nemez)
Pető Gáborné (horgolt csipke, gobelin)
Polák Andrásné (horgolt csipke, gobelin, hímzés)
Szabó Tibor (festmény)
Szabóné Kerezsi Ildikó (frivolitás)
Tordai János (fafaragás)
Tordai Zoltán (fafaragás)
Tóbiás Józsefné (horgolt csipke)
Tóth Györgyné (hímzés)
Vitál Lászlóné (horgolt csipke)
Vonza Fanni (rajz)

A X. Nagykálló Kincsei című kiállítás alkotóinak névsora:

A kézműves alkotások készítői

Kassán jártak a Budaisok

Szalagtűzés a Kállayban 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 
újabb sikeres pályázatot nyújtott be 
az Erasmus+ programra 2019 feb-
ruárjában. Ennek köszönhetően 15 
pedagógia szakos tanuló vett részt 
három hetes külföldi szakmai gya-
korlaton helyi óvodákban vagy is-
kolákban 2019. november 4. és 26. 
között a szlovákiai Kassán.
Külföldi gyakorlatunkat hosszas 
felkészülés előzte meg, mely során 
felkészítő tréningeken vettünk részt. 
Kiutazásunk után belecsöppentünk a 
felnőttek világába. Megtanultunk egy 
teljesen idegen környezetben élni, 
három hétre beosztani a zsebpénzün-
ket, használni a helyi közlekedési 
eszközöket. A legtöbben elsajátítot-
tuk a társas együttélés szabályait, 
fejlesztettük a már meglévő angol 
nyelvtudásunkat és több szlovák ki-
fejezéssel is gazdagabbak lettünk. A 
„munkahelyeinken” beilleszkedtünk 
egy már összeszokott csapat életébe, 
és a lehető legnagyobb odaadással és 
szeretettel dolgoztunk velük ebben a 
három hétben. 
A munka mellett rengeteg szabad-
idős programban is részt vettünk, 
mint például városnézés, a Csorba-
tó meglátogatása a Magas-Tátrában, 
Novák Péter és az Etnofon koncertje, 
Miklósa Erika csodálatos előadása 
és a Légy jó mindhalálig színdarab 
megtekintése. Jó érzés volt, hogy 
megismerhettük Szlovákia második 
legnagyobb városát, gyönyörű ma-
gyar emlékeit, történelmi múltját.
Belekóstolva a munka világába rájöt-
tünk, hogy mennyire nehéz a felnőt-
tek élete. Esténként felkészültünk a 

következő nap kihívásaira, ami min-
dig tartogatott meglepetéseket. Meg-
tapasztaltuk, hogy a mindennapos 
munkába járás kimerítő tud lenni, 
főleg idegen nyelvi környezetben.
A három hét alatt dolgoztunk, szó-
rakoztunk, tanultunk és finomakat 
ettünk, hiszen megkóstolhattuk a 
szlovák konyha különlegességeit. Az 
idegen ízek mellett jól esett felidézni 
egy-egy főzés alkalmával az ismerős 
magyar ételeket, és az illatok által az 
otthon melegét, a családot, mindazo-
kat a dolgokat, amiket három hétre 
hátrahagytunk. 
Rengeteg pozitív élménnyel gazda-
godtunk. Gyarapodott a nyelvtudá-
sunk, bepillantást nyerhettünk angol 
nyelvű óvodák és iskolák életébe. 
Mindezekre az élményekre jó szív-
vel emlékszünk vissza, és hálásak 
vagyunk kísérő tanárainknak, akik 
minden pillanatban mellettünk álltak 
és segítenek a mai napig is. Köszön-
jük Felföldi Ilona tanárnőnek, Kiss 
Gábor tanár úrnak, Szabó Barnáné 
tanárnőnek és Csernyik András tanár 
úrnak a támogatást!

Pedagógia szakos tanulók

12. A osztályból: Bojti Domi-
nika, Bokor Fruzsina, Csomai 
Dóra, Gyarmati Bianka, Pánku 
Zsanett
11. A osztályból: Bányi 
Dzsenifer, Szabó Dóra Mária, 
Tar Alexandra
11. A/C osztályból: Andrási 
Emese, Koós Beatrix, Ujhelyi 
Gabriella
10. A osztályból: Fülöp Haj-
nalka Tünde, Horváth Hanna 
Kitti, Oláh Anett, Szabó Tímea 
Vilma

Résztvevő tanulók:

Decemberben Kardos Áron fotográfus állat- és növényvilággal kapcsola-
tos képei, valamint a természet szépségét bemutató fotói voltak láthatók a 
Ratkó József Városi Könyvtárban.Az elválást jelképező szalagot tűzték 

fel a diákoknak

A Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Kállay Rudolf Szakközépiskolájában 
december 13-án tartották a szalag-
avató ünnepséget. A rendezvényen 
elsőként dr. Simon Miklós, a térség 
országgyűlési képviselője köszön-
tötte az intézmény végzős diákjait, 
tanárait és a hozzátartozókat, majd 
Vitai László római katolikus apát 
osztotta meg gondolatait a hallgató-
sággal. Ezt követően Péter István, az 

intézmény igazgatója mondott ünne-
pi beszédet. A szalagtűzés ünnepé-
lyes pillanatai után a végzős diákok 
idézték fel az együtt töltött éveket. 
A MSZC Kállay Rudolf Szakközép-
iskola három osztályában tanuló di-
ákok vesznek búcsút a tanév végén  
a tanároktól és a diáktársaktól, akik 
szociális gondozó, hegesztő, kőmű-
ves, valamint szakács és pincér sza-
kon tanulnak.



December 7-én a római katoli-
kus templomban került megren-
dezésre a Cantarella Kamara-
kórus hagyományos karácsonyi 
hangversenye.

A fennállása 25 éves jubileumát 
ünneplő énekkar vezetője, Bódi 
Viktória köszöntötte a közönség 

soraiban ülőket, s elmondta, hogy 
a jótékonykodás aspektusából adó-
dóan, melynek az idei évben is sze-
retnének adózni, a Sántha Kálmán 
Pszichiátriai Szakkórház Alkony 
Ébredés Alapítványát támogatják 
a közönségtől érkezett felajánlá-
sokkal. Másrészt, a tradíciókhoz 
hűen, évek óta vannak közremű-

ködő vendégei a karácsonyi kon-
certnek, melyre ez évben az ibrányi 
Laudamus Református Énekkart 
invitálták meg.
A jótékonysági koncertet Nagykálló 
Város polgármestere, Horváth Ti-
bor nyitotta meg, köszöntve a kó-
rusok tagjait és a megjelent szép 
számú nézősereget.
A közönség felé a zene felemelő 
üzenetét tolmácsoló hangversenyt 
Ruszki Gábor római katolikus plé-
bános ünnepi beszéde zárta. A mű-
sor végén Horváth Tibor polgár-
mester is tisztelgett a kórus hosszú 
időkre visszanyúló áldozatos mun-
kássága előtt, majd Sőrés László 
alpolgármester, valamint Tóth Zol-
tán képviselő társaságában egy-egy 
szál fehér rózsával köszöntötte a 
kórusok tagjait.

VisszateKinto nagyKállói hírmondó

Ezúttal is aktívak voltak

A Cantarella karácsonyi  
hangversenye
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Legeredményesebb verseny-
ző: Radiczki Gyurika lett 1 
arany és 2 ezüsttel.
A csapat tagjai: Boisko Dá-
vid, Mányák Szabolcs, Bukta 
Réka, Mányák Gergő, Mányák 
Orsolya, Kurucz Dániel, 
Radiczki György, Kurucz Pet-
ra, Tímár Nóra, Nagy Noel.
A verseny megnyitóján a szö-
vetségben végzett munkáért 
díjat kapott: Takács Péter és 
az edzők, Ferencz Tibor es 
Timár Zoltán.

A Mátészalkai SZC Budai Nagy An-
tal Szakgimnáziuma a 150. jubileumi 
tanév eseménysorozata keretében Or-
szágos Középiskolai Pedagógiai Csa-
patversenyt szervezett. Az ország 17 
középiskolájából 51 versenyző mérte 
össze tudását 2020. február 13-14-15. 
között Nagykállóban, a Budaiban.
Intézményünkben a pedagógia kép-
zés hosszú múltra tekint vissza, a 
középfokú óvónőképzéssel váltunk 
országosan ismertté, ami meghatáro-
zó ágazat napjainkban is. Szeretnénk 
folytatni a hagyományokat, fontos-
nak tartjuk a szakmai együttműkö-
dést és tapasztalatcserét, ezért hívtuk 
életre ezt a versenyt.

A diákok elméleti és gyakorlati fel-
adatokban mérték össze tudásukat, a 
pedagógusok számára pedig szakmai 
fórumokat, előadásokat szerveztünk. 
Kirándulás és táncház is szerepelt a 
programok között, mert azt szeret-
tük volna, hogy az ország minden 
szegletéből, sőt még a határon túlról 
érkező versenyzők is megismerjék a 
Nagykállói Járás helytörténeti érde-
kességeit, kulturális örökségét.
Hagyományteremtő szándékkal hív-
tuk életre ezt a rendezvényt, célunk 
az, hogy közösen dolgozzunk a pe-
dagógia ágazat sikerén!

Szabóné Lipkovics Ildikó
intézményvezető

Országos Pedagógiai  
Csapatverseny a Budaiban

MIT KÍNÁLUNK?
Biztos és hosszú távú munkahely
Versenyképes bérezés
8 órás, teljes munkaidejű alkalmazás
Családias hangulatú környezet

FŐBB FELADATOK:
Az étterem minden napos üzemeltetése (rendelések, elszámolások kezelése, készletek 
és statisztikák pontos vezetése, menü összeállítása)
 Személyzettel kapcsolatos napi feladatok folyamatos elvégzése (munkaidő-beosztás 
készítése, személyi anyagok rendszerezése)
Az étterem profitábilis vezetése
A kiszolgáló és a konyhai személyzet irányítása, fejlesztése és motiválása 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
Pontos, precíz munkavégzés
Szakképesítés érettségi vagy felsőfokú képesítés (vendéglátó/turizmus/kereskedelem 
szakirány előny, de nem feltétel)
Minimum 2-5 éves tapasztalat hasonló munkakörben
Ápolt, igényes megjelenés
Személyes példamutatás a munka minden területén 
 Önálló munkavégzés, maximális igényesség a munkájára
Gyakorlott számítógépes ismeret
Jó szervezőkészség és csapatban való együttműködés képessége
Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség, lojalitás, terhelhetőség, kreativitás
Magas szintű vendégközpontúság

ÉTTEREMVEZETŐI ÁLLÁSRA
gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk  

a nagykállói Óbester Étterem és Kávézóba

Á L L Á S H I R D E T É S

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével e-mail-en 
szabolcsikata@gmail.com, vagy személyesen a Híd Közösségi Házban  

(Nagykálló, Jókai M. u. 34.)

Év végén ismét több tucat felajánlás 
érkezett a jószándékú városlakóktól 
és az Activzona Fitness terem vendé-
geitől Tószegi István, a Nagykállói 
Fitness SE elnökének felhívására. 
Elsősorban gyerekeknek szóló aján-
dékokat vártak, hiszen ők azok, akik 
a leginkább várják és örülnek a meg-
lepetésnek.Az Activzona Fitness te-
remben az év végi ünnepek előtt 100 
darab vegyes élelmiszercsomagot, 
30 darab tartós élelmiszercsoma-
got, illetve 130 darab játék és ruha, 
valamit 38 ruhacsomagot sikerült 
összegyűjteni a munkatársaknak, 
aminek szétosztása Horváth Tibor 
polgármester segítségével, illetve a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársainak bevonásával 
történt meg.

A város vezetőjének, Horváth Tibornak Tószegi István elnök adta át az ösz-
szegyűjtött adományokat

Csodás zenei élményben részesítették a közönséget

Az utánpótlás sportolók is diadal-
maskodtak

Remekül szerepeltek decemberben 
a Shotokan Liga Egerben meg-
rendezett Országos Bajnokságán 
a nagykállói Shotokan Karate Do 

Egyesület tagjai. Utánpótlás ver-
senyzőik összesen 1 arany, 9 ezüst 
és 5 bronzérmet szereztek a magas 
színvonalú versenyen.

Büszkék lehettek a  
mesterek tanítványaikra

Ünnep volt
„Betlehemnek nyissunk ajtót!” 
címmel szervezték meg de-
cember 22-én Nagykálló Város 
Önkormányzata karácsonyi 
ünnepségét. 

A rendezvényen idén is jótékony-
sági sütemény-, ajándék- és játék-
vásárt tartottak két nagykállói fiatal 
Kucskár Renáta és Matirkó Le-
vente gyógykezelését támogatva. 
A vásárhoz csatlakozott a Sántha 
Kálmán Pszichiátriai Szakkórház, 
illetve az Aura Segítő Kutya Ala-
pítvány is, akik terápiás kutyás be-
mutatóval várták az érdeklődőket, 
emellett a Nagykállói Népművé-
szeti Egyesület és az egyházak is 
támogatták a kezdeményezést. A 
délután folyamán a jószándékú em-
berek felajánlásának köszönhetően 
a szervezőknek és az önkéntes se-
gítőknek 725 000 forintot sikerült 
összegyűjteniük. Nagykálló Város 
Önkormányzata ezúton is szeretne 
köszönetet mondani mindenkinek 
az adományokért és a felajánláso-
kért!

A Szabadság téren ezen a napon a 
szeretet gyertyáját is meggyújtották 
a várakozás koszorúján az adventi 
időszak végén, amely ezúttal is a 
város vezetője, Horváth Tibor és a 
történelmi egyházak képviselőinek 
– Lipcsák Tamás görögkatolikus 
parókus és Ruszki Gábor római 
katolikus plébános - közreműkö-
désével történt ünnepköszöntőjük 
elhangzása után. 
Az ünnepi műsor vette ezután kez-
detét, amelyben elsőként a Kállai 
Kettős Ifjúsági Néptáncegyüttes 
látványos karácsonyi előadását 
nézhette meg a közönség, majd 
Bogdán Zoltán és Zenekara mu-

zsikált. Elsősorban a gyerekek ér-
deklődését keltette fel a Csodálatos 
Jégvilág című interaktív téli gyer-
mekműsor a színpadon a Jégvarázs 
című mesefilm szereplőivel. Az 
ünnepi műsort Kabai Alex énekes 
karácsonyi koncertje zárta. 
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Adományt gyűjtöttek
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Fájó szívvel emlékezünk 

Vágó Lászlóné (született: Sárosi Magdolna) 
halálának 13. évfordulójára.

Szerető családja
Életedben bánatot soha nem okoztál, csak akkor,  

mikor örökre itt hagytál.

hIRdEtÉSI SzElVÉNy

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. március 2. 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:





Életének 94. évében, 2019. decem-
ber 18-án elhunyt dr. Wischán 
Elek nyugalmazott osztályvezető 
főorvos, a Sántha Kálmán Szak-
kórház egykori igazgatóhelyette-
se, Nagykálló Város díszpolgára. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Dr. Wischán Elek 1926. július 9-én 
született Sátoraljaújhelyen, mé-
lyen vallásos katolikus családba. 
Az elemi iskolát a sátoraljaújhelyi 
zárdában végezte. Ezt követően 8 
éves gimnáziumi képzésben tanult 
a sátoraljaújhelyi és a szegedi ke-
gyesrendi piarista gimnáziumban.
18 éves korában a második világ-
háború borzalmait a harcmezőn 
kellett megtapasztalnia. Itt többször 
életveszélyesen megsebesült, né-
hány puskagolyó földi élete végéig 
a testében maradt. Hadifogságba is 
került. Kivégzését is elrendelték, 
azonban mikor ő került volna sor-
ra, leállították a folyamatot. A testi 
és lelki gyötrelmeken Istenbe vetett 
hite és imái segítették át.
A háború után visszairatkozott a 
gimnáziumba, hogy befejezze az 
utolsó tanévet. Érettségi után a 
Szegedi Orvostudományi Egye-
tem általános orvos szakán tanult. 
Diplomáját 1953-ban kapta meg. A 
Szentesi Kórházban kezdett dolgoz-
ni, ahol a szülészeti–nőgyógyászati 
osztályon szerzett gyakorlatot, de 
végül inkább az elmegyógyászatot 
és a neurológiát választotta. Elme-
gyógyászatból 1957-ben, neuro-
lógiából 1960-ban szakvizsgázott, 
majd 1964-ben igazságügyi orvos-
szakértői szakvizsgát is tett. Rövid 
ideig Sátoraljaújhelyen dolgozott. 
1959. január 3-án helyezkedett 
el Nagykállóban, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Ideg- és 
Elmegyógyintézetben, ahol 2017. 
december 31-éig dolgozott. 1961 
és 1966 között Nyíregyházán, a 
megyei kórházban a neurológiai 
szakrendelést is vezette.
1966-ban osztályvezető főorvosi 
kinevezést kapott Nagykállóban, 
ahol a Férfi Pszichiátriai Osztályt 
vezette. Emellett kórházigazgató-
helyettes főorvosi kinevezést ka-
pott, majd később kórházigazgató 
főorvos is volt. 
1986-ban nyugdíjba vonult, de még 
ebben az évben újra munkába állt 
és az ambuláns ellátásban kezdett 
dolgozni, amit csak a 91. életév-
ének betöltése után hagyott abba.
Az 1960-as évektől kezdve 2017. 
december 31-éig a főállása mellett 
mindig igazságügyi orvos-szakér-
tői tevékenységet is folytatott.
Szakorvosjelölteket rendszeresen 
oktatott. Angol, német, francia és 

latin nyelvből perfekt nyelvisme-
rettel rendelkezett, így a külföldi 
szakirodalomban nagyfokú jártas-
ságra tehetett szert.
Szabadidejében sokat foglalkozott 
a képzőművészettel, a festészet-
tel. Képeit rendszeresen kiállította 
a közönség számára, a nagykállói 
kórházban állandó kiállítása van. 
Minden beteg felé együttérzéssel, 
szeretettel, kedvességgel fordult. 
Szaktudása mellett szerénysége, 
alázata, kedvessége növelte a be-
tegek belé vetett bizalmát. Mindez 
nagyban segítette páciensei gyógy-
ulását.
64 éven keresztül (1953-tól 2017-
ig), 91 éves koráig praktizált, ami 
országosan is egyedülálló.

Dr. Wischán Viktória 

A Római Katolikus Szent Kristóf 
Karitász Csoport segítőjeként 
örömmel vettem részt a Nyírbá-
tori TESCO Áruház Élelmiszer-
bank karácsonyi adománygyűj-
tésében.

Az itt összegyűjtött tartós élelmisze-
rek kiosztásra kerültek nagykállói 
rászoruló családokhoz. Személyes 

megtapasztalásom, hogy sok segítő 
szándékú ember van. Szívet melen-
gető történet, egy a sok közül, ami-
kor három nevelőotthonos gyerek a 
leadott műanyagflakonokért kapott 
pénzüket felezték meg, hogy ők is 
adományozhassanak, a hangosbe-
mondóban elhangzott információ 
alapján. A szeretet lánc elindul és 
áradata működik. Embertől Embe-

rig. Amikor a szegény segíti a sze-
gényt. A segítő közösség lelki meg-
erősítést kapott, hogy adni jó, mert 
mi is rendszeres adományozók 
vagyunk. Egy csepp a tengerben. 
Kérem a jó Isten segítségét, hogy 
a mindennapokban is észrevegyük, 
ha embertársainknak lelki és anya-
gi segítségre van szükségük.

Magyar Lászlóné

-  Kiváló Munkáért (miniszteri 
kitüntetés)

-  A Munka Érdemrend ezüst 
fokozata

-  A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés Alkotói 
díja 

-  Korányi Frigyes–díj
-  A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Közgyűlés Emlék-
plakettje

-  Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2012-ben Nagykálló Város 
Díszpolgára címet adomá-
nyozott részére

-  A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés Ezüst 
Emlékérme

-  Pro Sanitate-díj (miniszteri 
kitüntetés).

Kitüntetései: 

Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában



mozaiK nagyKállói hírmondó

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

FŰTÉSRE
HŰTÉSRE

KLÍMABERENDEZÉSEK
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Halk működésű, új generációs

Gyors beszereléssel,  
kiváló ár-értékaránnyal

LAKÁS

Takács Károly (Kísérleti Gazdaság 
tanya)
Demkó Józsefné (Mártírok útja)
Dallos Jánosné (Damjanich u.)
Pásztor György (Kisharangodi út)
Dr. Wischán Elek (Mártírok útja)
Pintér István (Korányi F. út)
Tanyik Györgyné (Bajcsy Zs. u.)
Somogyi Terézia (Ámos I. u.)
Veres Mihály (Nagybalkányi út)
Pór Mihály (Dózsa Gy. u.)
Oláh Zoltán László (Jókai M. u.)

ELHUNYTAK  
2019. december–2020. január

|

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállai Éva utca 19/a alatt 
3 szobás, nagy nappalis, fürdőszo-
bás, kertes, családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 955 4171

Nagykálló, Kállai É. u. 34. szám alatt 2 
szobás, ebédlős, fürdőszobás, cserépkályha 
fűtésű ház eladó. Az ingatlan tehermentes. 
Irányár: 3 MFt. Érdeklődni a helyszínen. 
Telefon: +36 20 988 7115

Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium közelében 
2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrend-
szerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), fel-
újítást igénylő, régi típusú, kertes családi 
ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő, 4 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával 
– melléképülettel. Kisebb lakáscsere is ér-
dekel. Telefon: +36 20 315 4687

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

Nagykálló, Zrínyi M. u. 18. fsz. 51 nm-es, 
2 szobás, felújított lakás - azonnal beköl-
tözhető – 12 nm-es pincével, egyedi fűtésű 
kazánnal és gázfűtéssel eladó. Telefon: +36 
30 955 3653; +36 30 360 8986

Nagykállóban 1 szobás, fürdőszobás szi-
getelt ház berendezve 1-2 fő részére kiadó. 
Telefon: +36 20 370 3205

Nagykálló, Nagykertiszőlőben két utcá-
ból is megközelíthető, 2100 nm-es zárt-
kerti ingatlan eladó. A telekhatáron vil-
lany van.  Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
 +36 30 955 3653

Eladó és kiadó ingatlanokat keresek 
Nagykállóban és környékén. Telefon:  
+36 30 839 8396

E L A D Á S - V É T E L

Eladó Beretta „Smart” gázkazán, bontott 
lapradiátorok, 1000x1900-as új zuhanyajtó, 
etetőszék. Telefon: +36 30 910 7997

Kétszemélyes, alig használt, ágynemű-
tartós sezlon, újszerű állapotban, olcsón 
eladó. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 12. 
sz. alatt. Telefon: (42) 264 217

Eladó háztáji kézi kocsi, kukoricamor-
zsoló, 200 l terménytároló kád (vastag 
lemez), 43-as bélelt férficsizma.  Telefon:  
+36 70 237 2244

Ülőgarnitúra 3+2+1 részes, csillár, sző-
nyeg eladó. Telefon: +36 30 413 3468

Eladó egy nagyon rövid ideig használt 
160x200 cm-es Cardo Prima uno rugós 
matrac, vastagsága 18 cm. Ára: 45 000 Ft. 
Telefon: +36 30 593 4909

Férfi, 54-es télikabát 5000 Ft, férfi, 44-
es bőrbakancs 5000 Ft, téli erdész ruha-
felszerelés XXL 15 000 Ft, ágymelegítő 
4000 Ft, alkalmi kardigánok, pulóverek, 
nadrágok 2000 Ft/db áron eladók. Telefon:  
+36 20 954 5358

Eladó elektromos-benzinmotoros fűnyíró, 
kézi kukoricamorzsoló, réz teraszlámpák, 
RK 43 rotációs kapa, korongfűrész tengely, 
lovas eke, Wartburg elektronikai alkatré-
szek. Telefon: (42) 797 042

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor 
váltóval, láncos szecskavágó, mérleg (5 
mázsáig mér), nagyteljesítményű elektro-
mos kukoricamorzsoló. Érdeklődni lehet: 
naponta 18 óra után. Telefon: (42) 264 396

Czuczku Gábort 
és feleségét 

45. házassági évfordulójuk 
alkalmából köszöntik gyerme-
kei és unokájuk! Jó egészséget 

kívánunk!

Születésnapodon, nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet. 

Szívedben béke, lelkedben  
nyugalom, 

légy nagyon boldog ezen a szép napon. 
Szívünk szeret, ezt ne feledd, 

a legtöbb mit adhatunk; 
A családi szeretet.
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Nagykálló központjában, a volt Pálma presszóval szemben, 
igényesen kialakított 

20 m2-es helyiség, plusz szolgálati mosdó,  
klímás fűtéssel-hűtéssel, vállalkozási célra  

(üzlet, iroda egyéb szolgáltatói tevékenységre) kiadó. 
Parkolási lehetőség az udvarban.   

Érdeklődni lehet: +36 30 935 6345

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2020. március 6-án jelenik meg.  

Lapzárta: 2020. március 2.

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

Vonza Léna
2. születésnapja alkalmából szeretettel 

köszöntjük.
Anya, Apa, Lara és a Vonza család


