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Jól halad az építkezés 
Nagykálló határában még március 
elején kezdődött az inkubátorház 
épületének kialakítása az egyko-
ri vásártér területén. A beruházás 
megvalósítására Nagykálló Város 
Önkormányzata - Európai Uni-
ós forrásból - 661 484 000 forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert. Az „Ipari területek fejlesz-
tése Nagykállóban” című projekt 

elsődleges célja, hogy új munka-
helyeket teremtsen városunkban, 
növelje a foglalkoztatást abban a 
térségekben, amely gazdaságilag 
kevésbé versenyképes, ezen kívül 
a betelepülő vállalkozások számára 
kedvezőbb működési feltételeket 
biztosítson, amihez adott a megfe-
lelő vállalati környezet.
 Folytatás a 3. oldalon!

Tisztelt Nagykállói Lakosok!
Az elmúlt hetekben, hónapokban a koronavírus terjedésének hatására 
szinte napok alatt megváltozott az emberek étele az egész világon.
A veszélyhelyzet kihirdetését követően egyeztetést tartottunk az ön-
kormányzat és a veszélyhelyzeti eljárásrendben érintett szervezetek, 
intézmények vezetőivel. A városi közszolgáltatások, az egészségügyi 
ellátás, a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében a városveze-
tés, együttműködve a hatóságokkal a koronavírus-veszélyhelyzet ala-
kulásának megfelelően gondoskodott a hatáskörébe tartozó intézkedé-
sek végrehajtásáról. Szigorú szabályokat hoztunk, de szükség volt rá, 
hiszen az emberek egészségének megőrzése a tét! Bízok benne, hogy 
ezt a nehéz helyzetet is át fogjuk vészelni, közösen.
Büszke vagyok a nagykállói emberekre, akik az elmúlt időszakban is-
mét megmutatták, hogy ha összefogásra van szükség, akkor nincs lehe-
tetlen, nincs akadály számukra, össze tudnak tartani, és együtt, közös-
ségben segíteni azoknak azembertársaiknak, akiknek szüksége van rá, 
akik segítségre szorulnak. 
Ezúton szeretnék Önöknek köszönetet mondani azért a fegyelmezett 
magatartásért, amit a vírussal kapcsolatos kellemetlen és szigorú sza-
bályok betartásával tanúsítanak! Büszke vagyok, hogy ilyen fegyelme-
zett, magabiztos, józan ésszel gondolkodó lakosság vezetője lehetek!
2020. áprilisában Magyarország miniszterelnökétől, mint polgármester, 
megkaptam a felhatalmazást a szigorúbb korlátozások bevezetésére, 
azonban egyelőre úgy látom, hogy a nagykállói lakosok fegyelmezett-
sége ezt nem indokolja, így nem szeretnék még nagyobb súlyt helyezni 
polgártársaim vállára. Természetesen folyamatosan figyelemmel kísé-
rem a változásokat és amennyiben indokolttá válik, meghozom a szük-
séges döntéseket, intézkedéseket.
Kérem Önöket, hogy továbbra is tartsanak be minden szigorú szabályt 
bármennyire nehéz is, hogy minél hamarabb véget érjen a járvány és 
visszatérjen az életünk a normális kerékvágásba, viszont ehhez mind-
annyiunk fegyelmezettségére szükség van!

Horváth Tibor
Nagykálló Város polgármestere

Elkezdődött az óvoda felújítása

Új sétánnyal gazdagodott Nagykálló

Az elmúlt hetekben nemcsak egyes 
munkahelyek, hanem az oktatási 
intézmények, az óvodák és a böl-
csődék is elcsendesedtek. A koro-
navírus-járvány terjedésének meg-
fékezése érdekében városunkban is 

március 17-én bezárt a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda Szivárvány 
Tagóvodája, a gyerekeket pedig - a 
nyaranta megszokott ügyeleti rend 
szerint - a Szabadságharcos úti épü-
letben fogadják. A kényszerű szünet 

ezzel együtt lehetőséget adott arra, 
hogy a fenntartó, Nagykálló Város 
Önkormányzata hozzákezdjen az 
épület szükséges karbantartási, fel-
újítási munkálatainak elvégzéséhez.
 Folytatás az 5. oldalon!

A napokban újabb eleme valósult 
meg a Zöld Nagykálló Projekt-
nek: sétány épült a református 
templom és a Zrínyi M. utca 
között.

Még múlt év végén elkészült a Deb-
receni út elején, a református temp-
lom mellett egy 2250 nm alapterü-
letű parkoló. Az Európai Unió által 
támogatott pályázat másik eleme a 
gépkocsimegálló és a szakkórház ál-
tal határolt területen egy sétaövezet 
kialakítása.
-A közelmúltban elkezdőd-
tek a „Zöld Nagykálló projekt 
– Nagykálló városközpontjának 
környezet- és energiatudatos meg-
újítása” című pályázat keretében a 

„rekreációs sétaövezet” kivitelezési 
munkái. A beruházással a Szabad-
ság teret a Zrínyi Miklós utcával 
kötöttük össze, amit fákkal, cserjék-
kel szegélyezünk majd, illetve egy 

kültéri fitnesz-sziget is készül itt. A 
beruházás nettó költsége 15,3 millió 
forint – mondta el Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere.
 Folytatás a 3. oldalon!

„…Idén lomhábbak az illatok,
idén tompábbak az ízek,
de a természet, az élet, a tavasz
idén is felhőként öleli a mindent,
de idén is a lüktetést áramoltató
ízeivel, illataival felhőként
létté ölelve nemesíti a mindent,
lehet némább a lét,
de a tavasz csak azért is alapon
suttogva tátogja, sugározza az életet…”

(Győrfi Gergő)

Egyenesen a Szabadság térre vezet
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Segítség  
rászoruló időseknek

Intézkedések Nagykállóban a rendkívüli 
helyzet kihirdetését követően

Lakossági felhívás  
adománygyűjtésre

A Kormány az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjár-
vány következményeinek elhá-
rítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvá-
sa érdekében – a 40/2020. (III.11.) 
Korm. rendeletben – 2020. márci-
us 11-én Magyarország egész te-
rületére veszélyhelyzetet hirdetett 
ki.
A járványos megbetegedé-
sek terjedésének elkerülése 
mindannyiunktól a megszokott, 
mindennapi életvitelünk megvál-
toztatását, a kialakult helyzethez 
való alkalmazkodást igényli. Most 
is felhívom a figyelmet arra, hogy 
– az állami és az önkormányza-
ti intézkedéseken túlmenően – a 
megbetegedések, a fertőzések 
terjedésének mérséklésében, meg-
akadályozásában kiemelt fontos-
sága van a városlakók közreműkö-
désének és felelősségtudatának!
Nagykálló Város Önkormányza-
ta a szolgáltatások elérhetőségét 
biztosítani kívánja a városlakók 
részére, azonban a koronavírus-
fertőzés továbbterjedése kocká-
zatának csökkentése érdekében, 
a helyi operatív munkacsoport az 
önkormányzat és intézményei te-
kintetében az alábbi intézkedések 
bevezetéséről döntött.
•  2020. március 17-től az óvoda 

és bölcsőde zárva tart, azonban 
a Szabadságharcos úti óvodában 
napközbeni gyermekfelügyeletet 
biztosítanak azoknak a gyerme-
keknek, akik felügyeletét a szü-
lők/gondviselők másképp nem 
tudják megoldani.

•  Nagykálló Város Önkormányza-
ta a rászoruló gyerekeknek a zár-
va tartás ideje alatt is biztosítja 
az intézményen kívüli étkezést.

•  Az Idősek Szociális Intézetében 
a bentlakók látogatása tilos. Az 
idősek a hozzátartozóktól ételt, 
egyéb csomagokat nem kaphat-
nak. 

•  A házi segítségnyújtásban dol-
gozók a megadott gondozási időt 
nem töltik ki, csak a feltétlenül 
szükséges feladatok ellátására 
kerül sor.

•  Kérem az állampolgárokat, hogy 
Nagykálló Város Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatát csak 
a legszükségesebb esetekben 
keressék fel, előzetesen telefo-
non érdeklődjenek (42-263-101, 
42-563-010), vagy az elektroni-
kus ügyintézést vegyék igénybe 
(www.nagykallo.hu oldalon).

•  A pénztári kifizetés felfüggesz-
tésre került, a kifizetés csak át-
utalással történhet.

•  Házasságkötés maximum 12 fő 
részvételével tartható.

•  A hivatal szervezeti egységeinél, 
osztályainál az irodákban való 
ügyfélfogadás nem lehetséges.

•  A polgármesteri fogadóóra fel-

függesztésre került.
•  A szépkorúak köszöntése szüne-

tel.
•  A köztéri játszóterek használatát 

március 16-tól felfüggesztettük.
•  A városi piac területén csak élel-

miszer, zöldség- gyümölcs, virág 
és palánta árusítása engedélye-
zett.

•  A piacot - a saját és családja, va-
lamint a közösség érdekében - a 
65. életévüket betöltött szemé-
lyek nyitvatartási időben 10 és 
12 óra között látogathatják. A 
megjelölt időtartam kivételével 
az egyéb korosztály számára a 
piac látogatása megengedett.

•  Az Akácos úti Közösségi Ház, 
az Ámos Imre Képtár, a Szilágyi 
István Emlékház, a Ludastói Kö-
zösségi Ház nem fogadhat láto-
gatókat.

•  A Híd Közösségi Házban a fog-
lalkoztatottak kivételével látoga-
tó nem tartózkodhat

•  Az Óbester Étterem és Kávézó 
március 26-tól zárva tart.

•  A Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. által működtetett 
Korányi konyhán a nagykállói 
lakosok részére napi menüt 
biztosítunk kedvezményes, 
680 forintos áron, amely a 06-
20/507-0182 és a 06-20/442-6643 
telefonszámokon megrendelhető. 
Az ételt a helyszínen (Korányi F. 
út 23-27. szám alatt) érintésmen-
tes átadással átvehetik, illetve 
kérhetik az ingyenes kiszállítást.

•  A TESZOVÁL Kft. irodáját az 
ügyfelek kizárólag a temetéssel 
kapcsolatos ügyintézés céljából 
keressék fel. Minden más eset-
ben telefonon 42-263-267 érdek-
lődjenek.

•  Az ügyféltérben és a temetkezési 
kellékek boltjában csak azok tar-
tózkodjanak (max. 2 fő), akiknek 
feltétlenül szükséges az ügyinté-
zés szempontjából.

•  A temetőben a zárt (téli) rava-
talozót határozatlan ideig zárva 
tartjuk, a temetkezési szertartá-
sokat csak a nyitott (nyári) ra-
vatalozóban tarthatják. Kérjük, 
hogy a szertartásokon lehetőség 
szerint minél kevesebben tartóz-
kodjanak.

•  Az idősek védelme érdekében, 
azok a 60 év feletti városlakók, 
akik otthonukat nem szeretnék, 
vagy nem tudják elhagyni, de 
nincs a közelükben rokon, barát, 
ismerős, aki a segítségükre lehet, 
azoknak az önkormányzat mun-
katársai segítenek az ellátásban. 
Amennyiben igénybe szeretnék 
ezt venni, az ingyenesen hívha-
tó 06-80/620-003-as telefonszá-
mon tehetik meg hétfőtől – pén-
tekig, munkaidőben 8.00 – 16.00 
óra között. Hívás esetén kérjük, 
diktálja be nevét, címét és tele-
fonszámát, majd munkatársunk 
ezután személyesen felkeresi.

•  A rászorulók segítésére bevont 
személyeket igazolvánnyal lát-
tuk el, amelynek ellenőrzésével 
megakadályozhatók a csalások, 
visszaélések a városban.

•  Kérjük, hogy kiérkezésükkor ké-
szítsék össze bevásárlólistájukat, 
a gyógyszer kiváltáshoz szüksé-
ges receptet, csekket, valamint 
az ezekhez szükséges összeget, 
amelyet átvételi elismervény 
ellenében adjanak át munka-
társainknak. A segítségnyújtás 
összehangolt működése érdeké-
ben az élelmiszerek kiszállítása, 
a gyógyszerek kiváltás utáni 
átadása és a csekkekről szóló 
befizetési bizonylatok átadása, 
valamint a pénzek elszámolá-
sa másnap, délelőtt 10.00 óráig 
történik meg.

•  Ingyenes internethasználatot 
biztosítottunk a rászoruló csalá-
doknak

•  Nagykálló Város Önkormányza-
ta az online oktatás feltételeinek 
biztosítása érdekében internet 
eléréshez szükséges eszközöket 
szerzett be, melyet - az iskolá-
val egyeztetve - olyan rászoruló 
családok kaptak, ahol számítás-
technikai eszköz rendelkezésre 
áll, de az internet kapcsolat nem 
volt elérhető. Ezek az eszkö-
zök SIM kártyával működnek 
és korlátlan internet böngészé-
sére alkalmasak. Az előfizeté-
sek költségeit, a veszélyhelyzet 
visszavonásáig, saját magam 
viselem, ezzel is hozzájárulva a 
rászoruló családok nehézségei-
nek enyhítéséhez.

•  Segélycsomagokat osztottunk 
a hátrányos helyzetben élő 
nagykállói lakosoknak.

•  Március 27-én, Bereczkiné Pá-
pai Margit képviselőasszony 
kezdeményezésére, Sőrés Lász-
ló alpolgármester úr, Oroszné 
dr. Nagy Matild képviselőasz-
szony, Papp László képviselő 
úr, Tóth Zoltán képviselő úr és 
jómagam, összefogás kereté-
ben 120 darab csomag tartós 
élelmiszert, valamint a fertőtle-
nítéshez szükséges hipót juttat-
tunk el a rászoruló nagykállói 
lakosokhoz. A képviselői ösz-
szefogás célja, hogy a hátrányos 
helyzetben lévő családok terhei 
enyhüljenek ebben a nehéz idő-
szakban.

•  Nagykálló Város Önkormány-
zata 500 000 forinttal támo-
gatja a Kállfo Jóléti Szolgálat 
Alapítvány adománygyűjtését, 
amelyet a bajba jutott emberek 
megsegítésére szervez. 

•  Május hónapban minden 
nagykállói háztartásba – a kará-
csonyihoz hasonló – csomagot 
juttatunk el.

Horváth Tibor
polgármester

A koronavírus-járvány terjedé-
sének megakadályozása kapcsán 
az egyik legfontosabb feladat az 
időskorúak védelme, támogatása.

Mivel az állampolgárok egészsé-
gének védelme érdekében a sze-
mélyes ügyintézést minimalizálni 
szükséges, a 70 év feletti veszé-
lyeztetett korosztályból ténylege-
sen segítségre szorulók gyors, és 

biztonságos felmérése érdekében 
olyan elektronikus űrlapot tesz 
közzé Nagykálló Város Önkor-
mányzata, amelyen az érintetteken 
kívül akár családtagok, ismerősök 
is jelezhetik az önkormányzat felé 
azt, ha egy idős embernek segítség-
re van szüksége.
A nyomtatvány elérhető a város 
honlapján: www.nagykallo.hu illet-
ve a Facebook oldalán.

Nagykálló Város Önkormányzata a Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány 
közreműködésével segítséget kíván nyújtani a koronavírus-járvány 
lecsengése után bajba jutott, munka nélkül maradt embereknek vagy 
tönkrement vállalkozásoknak.
A Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány erre a célra 100.000 forinttal 
pénzügyi alapot hoz létre, melyet elkülönített bankszámlán kezel. 
Nagykálló Város Önkormányzata, mint alapító egyetért a Kállfo Jó-
léti Szolgálat Alapítvány célkitűzésével, mely szerint a bajba jutott 
emberek megsegítése érdekében adománygyűjtést szervez. Az önkor-
mányzat a 2020. évi költségvetés általános tartalékából 500.000 Ft-ot 
utal át az erre a célra elkülönített bankszámlára. 
Az önkormányzat és az alapítvány felkéri a Pénzügyi és Közjóléti 
Bizottságot az adomány gyűjtésének és felosztásának felügyeletére.

Fenti célra megnyitott bankszámla száma: 
OTP 11744120-24441906 

KÁLLFO ALAPÍTVÁNY

Kérjük, amennyiben egyetért a 
fenti célra megnyitott, elkülönített 
bankszámla vezetésével, úgy befi-
zetésével támogassa kezdeménye-
zésünket, hogy minél több embe-
ren, családon tudjunk segíteni!

„Ma az életben maradásunkért 
kell megtennünk mindent, újra-
kezdéskor pedig a megélhetésün-
kért fogunk küzdeni!”

Szabó Józsefné
Kuratóriumi elnök

A játszótereket is fertőtlenítették

Nagykállóban is fertőtlenítik 
az utcákat, a tereket

Április elején a védekezésnek egy új 
szakasza kezdődött el. A koronavírus-
járvány megelőzése céljából, Horváth 
Tibor polgármester elrendelte a telepü-
lés forgalmasabb közterületeinek fer-
tőtlenítését. Így a játszóterek, a busz-
megállók környékét, a gyógyszertárak, 

a posta, az élelmiszerboltok, és további 
forgalmasabb üzletek előtti közterüle-
tekre magas hatásfokú, biológiailag 
lebomló fertőtlenítő szert juttatnak ki, 
s ahogy befejeződik a munka, kezdik 
elölről – egészen addig, ameddig a 
helyzet ezt indokolttá teszi.

OTP 
11744120-24441906 

KÁLLFO  
ALAPÍTVÁNY

Támogassa  
kezdeményezésünket!
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Új utakonJól halad az építkezés 
Folytatás az 1. oldalról!

- Az inkubátorház két összekap-
csolt – iroda és műhely - épület-
részből áll majd. A csarnoképület 
alapterülete: 1337,32 nm, míg az 
iroda részé: 211,31 nm. Már állnak 
az irodaépület falai, a napokban 
pedig elkezdődött a csarnok vas-
szerkezetének építése. A kivitelezés 
várhatóan ősszel fejeződik be, de 
már várjuk az érdeklődők jelent-
kezését személyesen, telefonon 06-
42-263-101, vagy elektronikus úton 
polgarmester@nagykallo.hu e-mail 
címen – mondta Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere. - 
Az inkubációs épület alkalmas lesz 
termelő és kereskedelmi, szolgálta-
tó, illetve logisztikai tevékenységek 
befogadására egyaránt, s egyúttal a 
járásban a kis- és nagykereskedel-
mi központ szerepét is szeretné 
betölteni. Az épületben kialakított 
műhelyek hasznosításból árbevétel-
hez jut az önkormányzat, melyet to-
vábbi beruházások megvalósítására 
tudunk majd fordítani.
Horváth Tibor polgármester hoz-
zátette, hogy az inkubátorház 

megépítésével várhatóan nőni fog 
Nagykálló versenyképessége és re-
mélhetőleg növekszik a térség gaz-
dasági vonzereje is. Az inkubátor-
ház piacképes vállalkozásoknak ad 
majd otthont, ami növeli a városba 
betelepülő cégek számát is. Ilyen-
formán a beruházás új munkalehe-
tőségeket teremt.
-A vállalkozások által teremtett új 
munkahelyekre pedig nagy szük-
sége van a mi településünknek 
is, függetlenül attól, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatt elren-

delt rendkívüli intézkedések milyen 
hatással lesznek a gazdasági életre, 
a helyben működő vállalkozásokra 
– tette hozzá a városvezető.

Új sétánnyal gazdagodott Nagykálló
Folytatás az 1. oldalról!

Az építőmunkások a terület alapo-
zása, a szegélykövek kiépítése, út-
alap készítése után lerakták a sétány 
térburkoló köveit, majd padokat is 
kihelyeztek, amelyek ugyan sokakat 
arra csábítanak, hogy kipróbálják 
azokat, de ebben az időszakban, a 
járványveszély idején csak a kellő 
körültekintés mellett érdemes ezt 
megtenni.
-A területen ezen kívül ivókutat épí-
tünk és a környezettudatos szemlélet 
jegyében fákat, cserjéket ültetünk. A 

sétány és a parkoló megvilágítását 
kandeláberek kiépítése szolgálja 
majd, ami nem része a pályázatnak, 
ezt Nagykálló Város Önkormányza-
ta saját forrásból fedezi – tette hozzá 
a városvezető.
A kivitelezés ezzel nem ért véget 
a területen, mert mint ahogyan ko-
rábban már beszámoltunk róla, a sé-
tány mellett egy kültéri kondipark is 
épül, nagy teherbírású eszközökkel 
felszerelve, például bicikli, bicepsz- 
és comberősítő gépekkel. 
A „Zöld Nagykálló projekt – 

Nagykálló városközpontjának kör-
nyezet és energiatudatos megújítá-
sa” című projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul 
meg.

A Nagykállói Hírmondó koráb-
bi számában Vágó Ádám Győző 
György klímaszerelő vállalkozót 
arról kérdezte, hogy annak idején 
hogyan indította a vállalkozását és 
azóta mit tapasztalt, jó ötlet volt 
ebbe belevágni? 
A középiskolában szellőző- és klíma-
berendezés-szerelő tagozaton tanultam. 
Kíváncsiságból választottam, akkor in-
dult ez a képzés, engem pedig mindig 
érdekeltek az új, műszaki dolgok. Je-
lenleg a szakmám megnevezése: hűtő-
klíma és hőszivattyú szerelő.

A családjában volt, aki ezzel foglal-
kozott?
Senki, én voltam az egyedüli.

Miután 2003-ban befejeztem a közép-
iskolát Nyíregyházán, egy szombati 
napon, bizonyítványosztás után a busz-
ra vártam és megláttam egy háztartási 
gép és klímaszervíz álláshirdetését. 
Bementem, megkérdeztem, hogy al-
kalmaznának-e, s hétfőn már munkába 
is álltam. Néhány év múlva elkezdtem 
ipari hűtők, hűtőberendezések szerelé-
sével foglalkozni, mert az jobban ér-
dekelt. Ezen a munkahelyen több évig 
dolgoztam alkalmazottként, majd meg-
keresett egy fővárosi vállalat vezetője 
és ajánlatot tett, hogy dolgozzak nála. 
Vállalva azt a kellemetlenséget, hogy 
csak hétvégén jöhetek haza, elfogad-
tam, mert jóval magasabb fizetést és 
jobb feltételeket biztosított, mint ami-
lyet itt, a megyében kaptam. Azóta is 
gyakran az ország különböző pontjain 
dolgozom. Elsősorban vágóhidak, na-
gyobb húsüzemek, ipari létesítmények, 
húsboltok hűtőberendezésének tele-
pítésével, karbantartásával, szervize-

lésével foglalkozom vállalkozóként.
Vállalkozó lettem, hogy a magam ura 
legyek, így én osztom be a munkaidő-
met, a munkát, a szabadnapokat. Vál-
tozatos, mert a munkát is nekem kell 
szervezni, tárgyalni és elvégezni.

Magánszemélyeknek akkor nem is 
vállal klímaszerelést?
Nem szívesen vállalom, mert ott to-
vább tart a szerszámok ki-be pakolása, 
mint maga a munka. A nagyobb ipari 
létesítmények szerelését preferálom, 
ahol akár hónapokig is eltart a mun-
ka, illetve ezeknek a berendezéseknek 
a javításával is foglalkozom, mert ez 
szakmai kihívást jelent számomra. A 
technológia gyorsan fejlődik, s azzal 
muszáj lépést tartani, a berendezések 
szerelését, javítását csak kellő ismeret 
birtokában tudom végezni, ezért szá-
mos továbbképzésen veszek részt.
Ádám kérdésére válaszolva tehát azt 
mondhatom, hogy nagyon jó ötlet volt 

belevágni, a szakmát megtanulni. Ki-
jelenthetem, hogy nagyon szeretem a 
munkámat, mert érdekes, izgalmas és 
jó érzés, amikor több hét, esetleg hó-
nap után beindul és működik egy-egy 
komoly, bonyolult hűtőrendszer.

A családjával általában csak a hét-
végéket töltik együtt, hogy élik meg?
A párommal középiskola óta együtt 
vagyunk, így ő hozzászokott ehhez az 
életformához, elfogadja.

Bizonyára kapott külföldi ajánlatot 
is?
Kaptam, többször is, de meg sem for-
dult a fejemben, hogy elfogadjam, 
mert ha az ország legtávolabbi pontján 
is dolgozom, kocsival néhány óra alatt 
hazaérek. Ha pedig kimennék külföld-
re, akkor hetekig nem láthatnám a csa-
ládomat, és „elfelejtenének” a szakmá-
ban is. 

Vágó Ádám felvetette, hogy Önnek 
is a horgászat a hobbija, munkája 
mellett mikor jut rá ideje, illetve 
másik nagy szenvedélyére, a moto-
rozásra?
Manapság ezekre nagyon kevés idő jut. 
A szabadidőmet inkább a családommal 
töltöm.

Csak úgy tudok horgászni, ha jóval 
előtte betervezem az időpontot. Egyik 
barátommal szoktunk lemenni - általá-
ban több napra - valamelyik vízpartra 
horgászni.

Milyen gyakran tudja ezt a három 
napot beiktatni?
Évente néhány alkalommal. Hasonló a 
helyzet a motorozással is. Sajnos mos-
tanában erre is kevés idő jut. A tavalyi 
évben például alig 1000 kilométert 
mentem.

Mindkét hobbija inkább magányos 
elfoglaltság.
Azért szeretem, mert olyankor kitudom 
kapcsolni a telefonomat és a külvilágot, 
nincs stressz, csak a nyugalom.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
A szomszédomat, Tordai Zoltán fafa-
ragót kérdezném a munkájáról, ami 
a hobbija is egyben. A mai modern 
világban, amikor egyszerhasználatos 
tárgyak vesznek körül bennünket, meg 
lehet ebből élni? Van kedvelt alkotása 
vagy maradandó élménye egy alkotási 
folyamatról?

A közelmúltban elkezdődött a 
Nagykálló-Napkor közötti 4102-
es számú út felújítása. 

A munkálatok gyorsan haladnak, a 
Nagykálló és az M3-as autópálya 
közötti szakaszon az első aszfalt-
réteg már rákerült az alapra. Az 
autóút mellett a közeljövőben egy 
kerékpárút is épül majd. Horváth 
Tibor, Nagykálló Város polgár-
mestere elmondta, hogy még ez év 
végén, de legkésőbb jövő év tava-
szán elkezdődhet a bicikliút épí-
tése a Nagykálló-Napkor közötti 
szakaszon, a kivitelezési munkákra 
ugyanis Nagykálló Város Önkor-
mányzatának támogatói szerződése 

van, így elindulhat a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása.
A kerékpárút-építési program vá-
rosunkban három elemből áll. 
Bicikliút épül egyrészt a Birke ta-
nyától Napkor felé, itt ugyanis egy 
korábban megépült út hiányzó ki-
lométerei készülnek el. Emellett a 
Kisharangodi és a Kossuth úton is a 
meglévő járda-bicikliutat kötik ösz-
sze, továbbá az Arany J. utcán lévő 
kerékpárutat újítják majd fel.
A három elemből álló beruházás 
az országos kerékpárút fejlesztési 
programhoz csatlakozik, szabad-
idős, turisztikai célt is szolgál, il-
letve segíti a Nagykálló-Napkor 
közötti biztonságos közlekedést.

A felújításnak köszönhetően megszűntek a kátyúk

Már a műhelyeket építik

INGYENES 
KISZÁLLÍTÁS!

VENdéGEbéd

Telefon: 06-20/507-0182 vagy 06-20/442-6643

Minden nagykállói lakos részére  
vendégebéd rendelhető 680 forintos áron.



Közélet nagyKállói hírmondó4

Összefogással készültek

Csak egy „átlagos” nap

Nagykálló Város polgármestere, 
Horváth Tibor a múlt hónapban 
felhívással élt a lakosság felé, 
amelyben azok jelentkezését várta, 
akik otthon készíthető textilmaszk 
varrásával és ezek felajánlásával 
tudnak segíteni. Mert ahogy min-
denki tapasztalhatta a védekezést 
segítő eszközök közül leginkább ez 
az, amit nem, vagy nehezen lehet 
csak beszerezni.

A felhívásra több, lelkes segítő is 
jelentkezett. Az önkormányzat alap-
anyagot is biztosított a segítőknek, a 
„védőangyaloknak”, de voltak, akik 
nem csak a munkájukkal, hanem saját 
költségen vásárolták meg a maszkok 
készítéséhez szükséges textileket.
Naponta több tucat készült, illetve ké-
szül jelenleg is különböző méretben, 
formában és színben. Kiosztásánál 
előnyben részesítik az időseket, akik 
a velük való kapcsolattartásban és 
segítségnyújtásban vesznek részt, az 
Idősek Otthona lakóit és munkatársa-
it, a kórház dolgozóit, illetve azt, aki 
valamelyik veszélyeztetett csoport-
hoz tartozik, mert ők azok, akiknek a 
védelmére szükség van.
- Büszkén mondhatom, hogy 
Nagykállóban példátlan összefogás-
nak és segítségnyújtásnak lehettünk 
tanúi. Az elmúlt időszakban többen 
is megállás nélkül azon fáradoznak, 

hogy a támaszra szoruló embertársa-
ink segítséget kapjanak, enyhüljenek 
terhei, minél nagyobb biztonságban 
legyenek– jelentette ki Horváth Ti-
bor polgármester. – Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata nevében ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani, 
azoknak a városlakóknak, akik az el-
múlt hetekben több mint 2000 darab 
szájmaszkot készítettek az önkor-
mányzat részére. Név szerint: Márton 
Lászlóné, Félegyházi Józsefné, Ma-
jor Judit, Boros Józsefné, Bahus Ju-
dit, Horváthné Karóczkai Zsuzsanna, 
Kévés Györgyné, Oroszné dr. Nagy 
Matild, Deák Gabriella, Diósi Mária. 
Nekik köszönhetően a maszkok ma 
már eljuthatnak azokhoz is, akiknek 
szükségük van rá és igénylik, mert 
élethelyzetükből adódóan fokozott 
fertőzésveszélynek vannak kitéve.
Ők elsősorban az egészségügyben, a 
kereskedelemben, a közszolgáltatás-
ban értünk és Önökért dolgoznak – 
mondta Horváth Tibor.
A „védőangyalok” folyamatosan 
gyártják a szájmaszkokat. Aki pedig 
bármilyen felajánlást (alapanyag: 
szövet, kalapgumi adományozást, 
pénzügyi támogatást a felmerülő 
költségek fedezésére stb.) tud tenni 
ezen eszközök készítése érdekében, 
tegye meg (e-mail: polgarmester@
nagykallo.hu), mert minden „kis” se-
gítség nagy eredményeket szolgál!

A koronavírus-helyzet kapcsán, a veszélyhelyzet 
kihirdetését követően, nagyon sok minden meg-
változott a település, az önkormányzat életében. 
Több helyen leállt a munka, míg más területeken 
fokozódott a munkavégzés, illetve olyan teendők is 
a feladatkörünkbe kerültek, gondolok itt az idősek, 
a maguk ellátására képtelen emberek részére tör-
ténő bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, amelyek 
korábban nem tartoztak feltétlenül egy-egy ön-
kormányzat tevékenységi körébe. Városvezetőként 
ezeken a napokon is koncentráltan, nagy odafigye-
léssel szeretném a folyamatokat nyomon követni, 
szeretnék jelen lenni mindenhol. Egy ilyen „átla-
gos” munkanapomat mutatom most be az Tisztelt 
Olvasóknak.

Minden nap, még munkakezdés előtt, a város különböző 
pontján éppen folyamatban lévő kivitelezési, felújítási 
munkafolyamatokat nézem meg. A munkásokkal egyez-
tetek, megbeszéljük a részleteket, felmérjük a munkához 
szükséges alapanyagigényeket stb.

A napokban könnyű 
dolgom volt, ugyan-
is a Városháza előtti, 
Kállai Kettős téren 
zajló munkafolya-
matokat kísértem 
figyelemmel. Itt a 
mélygarázs szellőző 
nyílásának peremét 
kellett javítani, újra-
csempézni.

A városban van-
nak, akik munkába, 
gyógysze r t á rba , 
vagy ügyeik inté-
zése miatt kint tar-
tózkodnak. Ilyen-
kor néhány szót 
váltunk, hogy ki, 
hogyan éli meg 
ezeket a napokat, 
heteket, illetve elmondják a nagykállói emberek mire lenne 
szükségük, az önkormányzat miben tudna a segítségükre 
lenni, hiszen jelenleg szünetel a rendszeres fogadóórám a 
járványveszély miatt.

Ezen a napon is 8 
órakor értem a Vá-
rosházára, ahol leg-
alább 30 aláírásra 
váró dokumentum 
fogadott. Főleg 
szocális tárgyú ké-
relmek voltak ezek.  
Elintéztem néhány 
telefont, beszéltem a 

város határában dolgozó munkatársak vezetőjével, a strand 
területén a takarítási, karbantartási munkát végzőkkel arról, 
hogy halad a munka, hiszen itt hamarosan kezdődik a fel-
újítás. Mindezek után megnéztem az e-mail-eket és megvá-
laszoltam kéttucat üzenetet. Többségében árajánlatok vol-
tak. 10 órakor érkezett meg Sőrés László alpolgármester úr 
az irodámba. A Harangodra vezető kerékpárút felújításáról 
beszéltünk. 

Nem sokkal 12 óra után jöttem el a Városházáról, hogy 
megnézzem az újonnan telepített csemetéket. Az elmúlt 
napokban Nagykálló Város több pontján fákat, bokrokat 
ültettünk ki. Többek között elkezdődött az Idősek Ottho-
na udvarának parkosítása is. Munkánk természetesen ez-
zel nem ért véget, hiszen a következő időszakban locsolni, 
nyírni, alakítani kell majd a növényeket. 

13 óra után még 
vannak, akik a 
konyha előtt vára-
koznak, ebédért jöt-
tek. Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata 
– a szociális ellátá-
son túl - azzal pró-
bál segíteni, hogy 
a Korányi konyhán 
ebédet készít 680 
forintos áron, amit bárki megrendelhet (0620/507-0182, 
0620/442-6643). A visszajelzések alapján, kevés önkor-
mányzat biztosít ehhez hasonló lehetőséget a települések 
lakosai számára.

Az útépítés, felújí-
tás minden városve-
zető munkája során 
az egyik legfonto-
sabb feladat. Ez az 
én esetemben is így 
van. Településünkön 
hamarosan elkezdő-

dik az önkormányzati utak felújítása. Kora délután még van 
néhány percem, hogy kimenjek a város határába, a Kossuth 
út végére, ahol nagy örömömre elkezdődött a Nagykálló-
Napkor közötti 4102-es számú út aszfaltozása. Sietek, mert 
ma még nem voltam kint az inkubátor ház építésénél. Ha 
tehetem, oda is minden nap kimegyek, mert kíváncsi va-
gyok, hogy halad az építkezés.

Egy kiemelt építke-
zés zajlik ezekben a 
hetekben, hónapok-
ban Nagykállóban. 
Egy olyan beruházás 
valósul meg, ami a 
jövőben meghatá-
rozó lehet a város 
gazdasági életére. Az egykori vásártéren egy inkubátorház 
kivitelezése folyik. 

Minden alkalommal 
örömmel megyek a 
Szivárvány Tagóvo-
dába, ahol ezekben 
a napokban felújí-
tási, korszerűsítési 
munkák folynak. 15 
óra már elmúlt, de 

ma is beugrok, hogy megnézzem, hogy haladnak a munká-
sok. Ugyan nyárra terveztük a kivitelezését, de a rendkívüli 
helyzet miatt már márciusban elkezdődhettek a felújítási 
munkák. 

Kora délután egy 
tárgyaláson vettem 
részt, egy befektetői 
csoport tagjaival. A 
megbeszélés sokáig 
eltartott, már 17 óra 
is elmúlt, de még 
nincs vége a nap-
nak, kimegyek a Harangodra, ahol ősszel kezdődött a tó 
kotrása. Ezt a munkát a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság végzi. A városlakók és jómagam is nagyon várjuk, 
hogy minél előbb befejeződjön a munka és ismét víz kerül-
jön a tározóba, illetve egy beruházás részeként körbejárha-
tóvá váljon a harangodi tó. Bízunk benne, hogy mindezek a 
fejlesztések az idei évben megvalósulnak.

A napom általában 
későn ér véget. Sze-
rencsésen alakul az 
a nap, amikor van 
rá idő és lehetőség, 
hogy napközben az 
ebédet a családom-
mal fogyasszam el. 
Minden egyes mun-

kával töltött nap végén a legnagyobb boldogság, mikor ha-
zaérkezem a kislányomhoz, a feleségemhez. Ők adnak erőt, 
biztatást, támogatást nap mint nap a munkámhoz.

LegyéL te is
életmentő!
Nyáron sok a szabadidőd, de kevés a zsebpénzed?
Szeretnél a nyári szünetben, vagy vizsgaidőszak után dolgozni?
A munkaidődet szívesen töltenéd medence mellett?
Szereted a kihívásokat?
Szeretsz másokon segíteni?

Ha elmúltál 18 éves
Ha jól tudsz úszni
Ha nem riasztanak meg a váratlan helyzetek

Fényképes önéletrajzodat küld el az alábbi  
e-mail címre: ugyvezeto@urbsnovum.hu

vagy hívd Siposné Zsákai brigittát a  
+36 20 214 7134-es telefonszámon 

A munkához kötelező elsősegélynyújtó tanfolyam 

díját Nagykálló Város Önkormányzata fizeti!

Akkor jelentkezz 

úszómesternek!
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Folytatás az 1. oldalról!
A máskor vidáman csengő gyerek-
hangokat most a fúrók, kalapácsok 
és egyéb szerszámok zaja váltotta 
fel a Petőfi utcai óvoda épületében. 
A munkások első lépésben a mos-
dókban bontották ki a vízvezeté-
keket, verték le a burkolatot, hogy 
aztán szerszámaik és a szükséges 
alapanyagok segítségével újjávará-
zsolják azokat.

-Nagy bol-
d o g s á g g a l 
tölt el engem 
és munkatár-
saimat is az 
a munka, ami 
most a Szivár-
vány Tagóvo-
dában folyik. 
A 80-as évek 
végén épült 
in tézmény-
ben mostanra 

vált időszerűvé a fűtésrendszer és 
a vizesblokkok átvizsgálása, fel-
újítása - a még biztonságosabb és 
takarékosabb üzemeltetés érdeké-

ben -, ami megfelelő ütemben és jól 
halad – mondta Nagy Tamásné, a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 
vezetője, majd hozzátette, hogy je-
lenleg a Szabadságharcos úti óvoda 
egyik szárnyában rendkívüli ügye-
letet biztosítanak, a másikban pedig 
fertőtlenítenek, takarítanak, a későb-
biekben pedig az udvar rendezése is 
megtörténik, aminek részeként sze-
retnének fákat, cserjéket telepíteni, 
illetve új homokozó kereteket ké-
szíttetni a régiek helyett.
- Az előző évben döntöttünk arról, 
hogy idén nyáron az önkormányzat 
- elkülönített forrásból - felújítja az 
óvodát. Nem gondoltuk, hogy erre 
már tavasszal sort keríthetünk. A 
rendkívüli helyzet miatt kiürített 
Szivárvány Tagóvodában első kör-
ben a vizesblokkok felújítása tör-
ténik meg, aminek során a csoport-
szobákhoz és a dolgozói öltözőkhöz 
tartozó mosdókat, illetve a mosó-
konyhát és a (tálaló)konyhát újítjuk 
fel, korszerűsítjük. Itt megújulnak a 
gépészeti rendszerek (víz, villany), 
majd elvégezzük a szerelőkőműves 

munkákat, kicseréljük a burkola-
tokat, végezetül pedig a helyisé-
gekben tisztasági festést végzünk.  
Ahol szükséges, az épületen külső 

javításokat is végzünk, illetve meg-
történik a kinti játékok karbantartá-
sa, az udvar rendezése. Emellett a 
bölcsődében is nem várt javításokat 

kell végrehajtani a szakemberek-
nek, például a mennyezet javítását, 
festését - sorolta a teendőket Hor-
váth Tibor.
Nagykálló Város polgármestere el-
mondta, hogy a közelmúltban kez-
dődött korszerűsítési munkák egy 
nagyobb felújítás részeként történ-
nek meg, ugyanis az óvoda rekonst-
rukciója a Szabadságharcos úti tag-
óvoda épületét is érinti majd, ahol a 
szintén szükséges belső javító, kar-
bantartó munkák elvégzése mellett 
a csapadékvíz elvezetés problémája 
is megoldásra vár.
-Ezeket a teendőket idővel minden-
képp el kellett volna végezni, hiszen 
szükségszerű felújítási munkák. 
Sajnos, a munka elvégzésére most 
jut idő bőven, de legalább tettünk 
valami hasznosat, valami jót a vá-
ros, az intézménybe járó gyerekek, 
azok szülei és azt itt dolgozók szá-
mára egyaránt, hiszen ezáltal egy 
megújult, szép környezetbe térhet-
nek vissza - reményeink szerint mi-
nél hamarabb – tette hozzá Horváth 
Tibor polgármester.

Elkezdődött az óvoda felújítása

El sem köszöntek egymástól márciusban
Időnként előfordul, hogy a gyerek 
magántanuló lesz és csak vizsgázni 
megy be az iskolába, de a koro-
navírus kapcsán a Kormány úgy 
határozott, hogy március 16-tól a 
gyermekek az iskolákat nem lá-
togathatják, digitális oktatás lesz.
Ez a példa nélküli, minden eddigi 
gyakorlatot alapjaiban átalakító 
helyzet nagy kihívást jelent az 
érintettek: a pedagógusok, a tanu-
lók és a szülők számára egyaránt.  

Alábbi riportunkban annak próbálunk 
utána járni - természetesen online -, 
hogy a nagykállói tanárok és diákok 
hogyan élik meg ezeket a rendkívüli 
heteket, hónapokat és a szintén rend-
kívülinek nevezhető oktatást.
Délelőtt 10 óra van. Iskolaidőben 
ilyenkor természetes, hogy köny-
vek, füzetek és íróeszközök vannak 
Dominika asztalán, és most az, hogy 
laptop is, pedig nem informatika, ha-
nem irodalom órája van.
-Egyrészt jó az online oktatás, mert 
senki nem zavar a tanulásban, sokkal 
jobban oda tudok figyelni a tananyag-
ra. Másrészt többet kell tanulnom, 
mert nincs ott mindig a tanár, aki el-
magyarázza, amit esetleg nem értek. 
De haladni kell, nem lehet lazsálni, 
mert akkor lemaradok a tananyag-
gal. Elég sok a házi és a különböző 
beadandó feladat is, de igyekszem 
mindent megcsinálni – meséli Pull 
Dominika, a Nagykállói Általános 
Iskola 5.c osztályos tanulója, majd 
hozzáteszi: - Elfogadtam, hogy a jár-
vány miatt itthon kell maradni, meg-
szoktam ezt az oktatási formát, de 
már nagyon szeretnék iskolába járni, 
mert hiányoznak az osztálytársaim, a 
tanáraim, a régi megszokott életem.
Az elmúlt hetekben készült elem-
zésekből kiderült, hogy az általá-
nos iskola alsó évfolyamán tanulók 
könnyebben, sőt „megelégedéssel” 
fogadták a digitális oktatás bevezeté-
sét, míg a felső tagozatosok és a kö-
zépiskolások már kevésbé voltak lel-
kesek ezzel kapcsolatban. Ezt vallja 

az elsős gimnazista H. Zsombor is.
-Egyáltalán nem fogadtam jól az 
online oktatás bevezetését, mert 
emiatt több mindent elvesztünk. El-
vesznek emberi kapcsolatok, talál-
kozások és bizony a tanulás sem úgy 
megy, mint korábban, én legalábbis 
kevésbé tartom eredményesnek. Ke-
vés online órám van, mert a tanáraim 
elküldik (felrakják) az online plat-
formokra a tananyagot, egyedül kell 
kidolgozni. Sokkal nehezebb így 
megoldani a feladatokat és megta-
nulni. Amikor online-óra van, akkor 
vagy a házi feladatot ellenőrizzük, 
vagy pedig a tanultakat ismételjük. 
Nekem többnek tűnik így a tan-
anyag, mint az iskolai oktatás keretei 
között. Sajnálom, hogy itthon kell 
tanulnom „egyedül”, én szívesebben 
mennék iskolába – fogalmazta meg a 
középiskolás.
Tanároknak, diákoknak egyaránt 
egyik napról a másikra kellett alkal-
mazkodni az új helyzethez, és alkal-
mazni a digitális eszközöket a taní-
tás-tanulás során. 

-Március 13-án úgy búcsúztam el 
az osztályomtól – mivel korábban 
az intézmény március 16-ra az éves 
munkaterv alapján nevelőtestületi ér-
tekezletet hirdetett -, hogy kedden ta-
lálkozunk. Akkor még nem sejtettük, 
hogy egy teljesen új helyzetben ta-
láljuk magunkat a következő héttől– 
mondja Borsy Szilvia, a Nagykállói 
Általános Iskola tanára. - Mi, peda-
gógusok a többségnek digitálisan, 
azoknak a gyerekeknek pedig, akik 
nem rendelkeznek internet eléréssel 
vagy erre alkalmas eszközzel, nyom-
tatott formában küldjük a tananya-
got. Úgy gondolom a legnagyobb di-
cséret a gyerekeké, mert nagyrészük 
ebben a nem mindennapi helyzetben 
is igyekszik képességeinek megfele-
lően helytállni, és nem előrehozott 
vakációként tekint erre az időszak-
ra.  Nehéz helyzet ez mindenkinek: a 
diákoknak, a szülőknek és a pedagó-
gusoknak is, de bízom benne, hogy 
hamarosan az egész nem lesz több 
egy rossz emléknél, egészségesen át-
vészeljük ezt az időszakot és szemé-

lyesen is újra találkozhatunk – tette 
hozzá a tanárnő.
Az már kiderült, hogy az idén érett-
ségizőknek le kellett mondaniuk a 
megszokott ballagásról, és feltehető-
en hasonló lesz a helyzet az általános 
iskolák nyolcadikosainak esetében is, 
de vannak olyan iskolák, amelyekben 
egy későbbi időpontra tűzték ki a bal-
lagást, aminek sok diák örül.
- Az első héten tetszett, hogy nem kell 
korán kelnem és iskolába mennem, de 
idővel elkezdett hiányozni az iskola-
közösség, a tanárok és az osztálytár-
sak. Szokatlan volt, hogy eddig min-
den délután volt programom, most 
pedig hetek óta nem mehetek sehova. 
Én és az osztálytársaim túl vagyunk 
a felvételiken és nagyon vártuk a 
ballagást. A barátaimmal csak tele-
fonon tartom a kapcsolatot, és egyre 
nehezebben éljük meg a bezártságot, 
nagyon hiányoznak a személyes talál-
kozások, a nagy beszélgetések. Remé-
lem rövidesen újra járhatok iskolába 
és minden a régi lesz – osztotta meg  
gondolatait az internet segítségével a 
nyolcadik osztályos K. Flóra.
Az újság terjesztésekor valószínűleg 
éppen vizsgázik Cziotka Anna, aki 
most érettségizik a Korányi Gimnázi-
umban. Bízzunk benne, hogy az idei 
év lesz az, amikor nem csak a dolgo-
zatokat osztják ki a tanárok, hanem 
maszkot, gumikesztyűt és kézfertőt-
lenítőt is. 
-Végzős diákként próbálom a legjob-
bat kihozni a mostani helyzetből. Úgy 
gondolom, a digitális oktatás még 
kedvez is az érettségi előtt állóknak. 
Az időmet magam oszthatom be, a 
saját tempómban tudok az érettsé-
gire készülni. Ugyanakkor nagyon 
hiányoznak az osztálytársaim, a ba-
rátaim, a személyes megbeszélések a 
tanárokkal. Idén csak írásbeli érettsé-
git kell tennünk. Személy szerint én 
nem örülök annak, hogy elmaradnak 
a szóbeli vizsgáink, mivel ezek is 
abban segítenek, hogy jobb jegyet 
szerezzünk. A járvány okozta félelem 
minket is érint és jobb lett volna, ha 

az érettségit egy későbbi időpontban, 
az eredetileg tervezett szóbeli vizsgák 
idején tartanák meg, talán akkor biz-
tonságosabb lenne a helyzet – mondta 
a gimnazista Cziotka Anna.
Arról, hogy a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola, 
Gimnáziumban hogyan készülnek 
az érettségire az intézmény igazga-
tóhelyettesét, német tanárát, Tudlik 
Tibornét kérdeztük.
-Készülünk a május 4-kei időpontra. 
Pedagógusok, diákok egyaránt. Kol-
légáim kiemelt figyelmet fordítanak 
diákjaink felkészítésére. Az iskola 
rendelkezik a vizsgák lebonyolításá-
hoz szükséges kellő számú tanterem-
mel, illetve biztosítjuk a tanulók és a 
tanárok egészségének megőrzéséhez 
szükséges maszkokat, kesztyűket és 
fertőtlenítőszereket – tájékoztatott 
Tudlik Tiborné, majd azzal kapcso-
latban, hogy intézményükben hogyan 
sikerült az átállás a digitális oktatás-
ra elmondta: -Váratlanul ért minket 
is, gyorsan kellett cselekedni. Ennek 
ellenére azt gondolom, sikeresen vet-
tük az akadályokat, kollégáim maxi-
málisan helytálltak, hogy az oktatás 
folytatódjon. Több új módszert is 
kipróbáltunk, s ezek között vannak 
olyanok, amelyeket majd a későbbi-
ekben, a hagyományos oktatás során 
is hasznosítani tudunk. Gondolok itt 
például tanári konferenciák, vagy di-
ákoknak konzultációk megtartására. 
Nyilván az online oktatásnak is meg-
vannak a maga nehézségei, hiszen 
nincs személyes kapcsolat, a tanulás 
során felmerülő kérdésekre a diák 
nem kaphat azonnak választ. Nekünk, 
tanároknak is meg kellett találnunk 
az arany középutat az oktatás során, 
hogy ne terheljük túl a diákokat, de 
azért tudjunk haladni – mondta az in-
tézményvezető helyettes.
Tény, hogy a jelenlegi helyzet nehéz, 
sok terhet ró a diákra, a tanárra és a 
szülőre egyaránt, de az biztos, hogy 
nem lehetett másképp csinálni, az 
online oktatás volt az egyedüli lehe-
tőség. 

LegyéL te is
életmentő!
Nyáron sok a szabadidőd, de kevés a zsebpénzed?
Szeretnél a nyári szünetben, vagy vizsgaidőszak után dolgozni?
A munkaidődet szívesen töltenéd medence mellett?
Szereted a kihívásokat?
Szeretsz másokon segíteni?

Ha elmúltál 18 éves
Ha jól tudsz úszni
Ha nem riasztanak meg a váratlan helyzetek

Fényképes önéletrajzodat küld el az alábbi  
e-mail címre: ugyvezeto@urbsnovum.hu

vagy hívd Siposné Zsákai brigittát a  
+36 20 214 7134-es telefonszámon 

A munkához kötelező elsősegélynyújtó tanfolyam 

díját Nagykálló Város Önkormányzata fizeti!

Akkor jelentkezz 

úszómesternek!

A mosdók fala is új burkolatot kap

Pull Dominika online-tanórán
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Aki fát ültet, bízik a jövőben

A szeretet a legfontosabb

Gazdasági intézkedések

„Békesség nektek!”

Megerősödés járvány idején

Talán minden eddiginél fontosabb 
most a cím mondanivalója. Több 
szempontból is… A sok közül az 
egyik, hogy a fák kulcsszerepet ját-
szanak napjaink legnagyobb kihívá-
sával, a klímaváltozással szemben, 
emellett oxigént termelnek, szűrik 
a por- és zajszennyezést, segítik a 
talajmegőrzést. A tavaszi ültetési 
időszakban, ennek szellemében 
kerültek a földbe Nagykálló Város 
több területén facsemeték, amíg 
azok rügyei nem bomlottak ki. 
-A Mártírok útján, a Nagykállói 
Sportpálya előtti területen ültettünk 
az önkormányzat munkatársaival. 
több mint 45 darab platán és berke-
nye facsemetét a táj és kertépítési 
program keretében – mondta Nagy 
Ilona városgazda. - A Harangodon 
eltávolítottuk és pótoltuk a kiszá-
radt, beteg fákat, illetve egy na-
gyon fontos munkafolyamatot is 
elvégeztünk. A területen a három 
éve gyökérsarjról nevelt fák mos-
tanra több méteresek lettek, így az 
erdőfelügyeleti szakhatóság előírá-
sa szerint idén is szükséges volt el-
végezni a sarjleverést, hogy a meg-
marad fák tovább erősödjenek.
A városgazda elmondta, hogy ezen 
kívül a Zrínyi M. (Posta) utcában 
is megújították a fasort, ami azt je-

lenti, hogy a „kiöregedett”, beteg 
díszszilvákat kiszedték, s helyükre 
fiatal fákat telepítettek.
Az elmúlt napokban több mun-
kagéppel elkezdődött a fűnyírás a 
köztereken, elsőként a Nagykálló-
Biri közötti kerékpárút mentén. Az 
előző évek tapasztalatai alapján 
várható, hogy az első fűnyírási kör 
befejezése, egyben a második kör 
kezdetét is jelenti, mert városszerte 
évente több alkalommal végzik ezt 
a munkát. Az önkormányzat mun-
katársai kérik a lakosság türelmét, 
hiszen a gépekkel egyszerre nem 
lehetnek ott minden helyszínen.
Az éghajlatváltozás egyik sajnála-
tot hatása, hogy évről évre egyre 
kevesebb eső esik, egyre aszá-
lyosabb a tavasz, a nyár. Emiatt 
Nagykállóban is már nem csak a 
forró nyári napokon, hanem kora 
tavasztól öntözik a parkokat.
-Munkatársaimmal már április ele-
jén elkezdtük a kiültetett árvácskák 
és facsemeték öntözését, mert közel 
egy hónapja nem esett számottevő 
csapadék. A növények egyre kevés-
bé tudják elviselni a nagy meleget 
és a szárazságot, ezért igyekszünk 
az ágyásokat szárazságtűrő virá-
gokkal beültetni – tette hozzá Nagy 
Ilona városgazda.

Járvány van, és ez olyan tapasz-
talat, amit a ma élő ember még 
nem nagyon élt át. Nem is igazán 
tudunk mit kezdeni hirtelen vele, 
sőt, kissé kapkodunk, majd miután 
felocsúdunk, megpróbáljuk meg-
keresni a megoldásokat. Hogyan 
lehetne minél kevesebb veszteség-
gel túlélni ezt az időszakot. Ami 
különösen fájó, hogy fontos embe-
ri kapcsolatainkat kell most igazán 
lecsökkentenünk a minimálisra. 
Nem mehetek oda, ahová akarok, 
nem tehetem azt, amit akarok. 
Emellett az igazi félelem is meg-
jelent az életünkben. Olyan, ami-
lyennel már nagyon régen nem 
találkoztunk. A mindennapi szo-
rongásainkon túl, amire ráerősít 
a munkahelyünk, megélhetésünk 
bizonytalanná válása, most valami 
olyan áll velünk szemben, amivel, 
ha nem vigyázunk bizony az élet-

veszélyt kockáztatjuk, nem csak 
magunk, hanem szeretteink szá-
mára is. Éppen elég néhány napot 
kibírni ebben a helyzetben, de már 
a hatodik hetet kezdjük a vészhely-
zetben és ki tudja, hogy mikor lesz 
ennek vége… Ilyenkor a legerő-
sebb is megbicsaklik, a legbátrabb 
is megtorpan.
„Amikor beesteledett, még a hét 
első napján megjelent Jézus a tanít-
ványoknak, ott, ahol együtt voltak, 
bár a zsidóktól való félelmükben 
bezárták az ajtót. Belépett, meg-
állt középen és köszöntötte őket: 
„Békesség nektek!” E szavakkal 
megmutatta nekik kezét és oldalát. 
Az Úr láttára öröm töltötte el a ta-
nítványokat.” A tanítványoknak is 
volt mitől félniük. Egzisztenciájuk 
romokban, testi épségük, sőt még 
életük is veszélyben. Félelemmel 
telve készülnek a hazatérésre. Ek-

kor megjelenik a feltámadott Jézus 
és békét ad nekik, a tanítványokat 
pedig öröm tölti el. Olyan öröm, 
amit csak Isten tud adni, amely 
nem törődik a körülményekkel, a 
veszéllyel, az ajtón kívüli világgal. 
Ez az isteni öröm segítette a tanít-
ványokat később is, amikor Jézus 
örömhírét vitték szét az akkor is-
mert világ minden szegletébe. 
Isten ezt az örömöt nekünk is meg-
adja, hogy kibírjuk házaink falai 
között. Talán még a csüggedtség-
ben és bezártságban, de Isten örö-
mét megkapva reménységben és 
szeretetben. Kérjük mi is ezt az 
örömet, amely a körülményeket 
talán nem változtatja meg, de ben-
nünket igen; jobbá, reménytelibbé 
szeretettel telítettebbé téve ben-
nünket.

Lipcsák Tamás
görögkatolikus parókus

A napokban az Efézusi levelet ol-
vastuk. A 3. fejezettől Pál apostol 
arról ír, hogy az embernek a hitben, 
az Istenhitben erősödnie, növeked-
nie kell. Hiszen, ha megmaradnunk 
az esti meseként hallgatott biblia-
értelmezés szintjén, az az élet nagy 
kérdéseinek idején nem fog választ 
adni. A teljes Írást kell az embernek 
önmaga számára teljesen, minél tel-
jesebben a magáévá tenni és akkor 
nem lesz elveszett nehézségekben, 
kétségekben, járványban, munka-

nélküliségben... Mikor, ha most ne 
lenne idő elmélyedni Isten értelmet, 
békességet, új életet adó üzeneté-
ben, a Szentírásban, hogy lelkileg 
megerősödve állhassunk betegség, 
élethelyzet változás, bármi krízis 
elé?! Olvassuk addig, míg meg-
nyugvássá lesz, hogy „...Krisztus...
mindent megtehet sokkal bősége-
sebben, mint ahogy mi kérjük vagy 
gondoljuk...” Ef3,19-20 Ámen

Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész

Szeretetteljes, családias fogadta-
tásban volt része Horváth Tibor 
polgármesternek és Domokos 
Árpádné anyakönyvvezetőnek, 
amikor Gurály Mihályné sz. 
Kovács Máriát köszöntötték 
90. születésnapja alkalmából. 
Az ünnepelt otthonában nagy 
örömmel és lelkesen fogadta a 
köszöntésére érkezőket. 

Marika néni március 15-én töl-
tötte be 90. születésnapját, ebből 
az alkalomból elsőként Domokos 
Árpádné verssel köszöntötte, majd 
Nagykálló Város Önkormányzata 
nevében Horváth Tibor polgármes-
ter tolmácsolta jókívánságait és 
adta át ajándékait az ünnepeltnek, 
aki jókedvvel és lelkesen mesélt 

életéről. Férjével 1958-ban kötöt-
tek házasságot. Marika néninek 
egy lány gyermeke születetett, két 
unokája és két dédunokája, illetve 
nagy büszkeségére 14 keresztgyer-
meke veszi körül, ha együtt a csa-
lád.
- Ők éltetnek engem, a gyerekek, 
mert a férjemet már 25 éve elvesz-
tettem – mesélte Marika néni, aki 
ha nem is a hosszú élet titkát, de 
életfilozófiáját megosztotta vendé-
geivel. - A szeretet a legfontosabb 
a világon! – mondta az idős hölgy 
–, mert ha valakit szeretnek, vagy ő 
a szeretetét adja másoknak, akkor 
ott nem lehet hiba. Nagyon sze-
rettem munkába járni, szerettem a 
munkatársaimat is, nekem a mai 
napig nincs haragosom. 

A koronavírus-járvány gazdasá-
gi hatásainak enyhítésére a Kor-
mány azonnali intézkedéseket 
hozott. A gazdaságvédelmi akció-
terv főbb pontjai a következők:
•  Minden magánszemély és vál-

lalkozás március 18-án fennálló 
hitelének tőke- és kamatfizetési 
kötelezettsége az év végéig fel-
függesztésre kerül. A bankok a 
moratórium alatt kamatot szá-
molhatnak fel a tartozásra, ezál-
tal a teljes visszafizetendő összeg 
növekedhet, ugyanakkor a havi 
törlesztő összege nem változhat 
2021-től sem. Ez a gyakorlatban 
a hitel futamidejének a meghosz-
szabbodását jelenti.

•  A kormány három hónapig 70 szá-
zalékban átvállalja a munkaválla-
lók bérét, de csak abban az eset-
ben, ha rövidített munkaidőben 
dolgoznak és nem otthon vannak 
a munkavállalók.

•  Azoknak is megmarad a társa-
dalombiztosításuk, akiket fizetés 
nélküli szabadságon vannak.

•  Fokozatosan visszaépítik a 13. 
havi nyugdíjat. 2021-ben egy heti 
plusznyugdíjat kapnak a nyugdí-
jasok, majd a következő években 
további egyheti összeggel növe-
lik, amíg vissza nem áll a teljes 
13. havi nyugdíj.

•  A gyermekek otthongondozási 
díjára (GYOD) vonatkozó jogo-
sultságokat meghosszabbítják: 
ez a veszélyhelyzet végét követő 
második hónap végéig nem szű-
nik meg.

•  A családi pótlékra való jogosult-
ság nem a 2019/2020-as tanév 
utolsó napjáig, hanem annak a 
hónapnak a végéig jár, amikor a 
veszélyhelyzet megszűnik.

•  2020. július 1-jétől 2 százalékkal 
csökkentik a szociális hozzájáru-
lási adó mértékét.

•  Az intézkedések részeként fel-
gyorsítják az áfa-visszaigénylése-
ket, a normál adózóknak 75 napról 
30 napra, a megbízható adózóknak 
30 napról 20 napra.

•  A betegszabadság dokumentumait 
elektronikus másolatban is be le-
het nyújtani.

•  Szeptember 30-ig elhalasztják a 
beszámolókat és a hozzájuk kap-
csolódó éves adóbevallásokat.

•  A feleslegessé váló munkaerő át-
képzésére azonnali online képzé-
sek indulnak, a képzések tandíját 
95 százalékban a költségvetésből 
finanszírozzák.

•  A munkahelyüket elvesztők 0 szá-
zalékos felnőttképzési diákhitelt 
biztosítanak az átképzés költsége-
inek fedezésére.

•  Az egyetemi hallgatók egyszeri, 
500 ezer forintos szabad felhasz-
nálású, 0 százalékos hitelt igé-
nyelhetnek.

Horváth Tibor polgármester úr a 
kijárási korlátozás bevezetése előtt 
köszöntötte Marika nénit
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Az ország egész területére kihir-
detett tűzgyújtási tilalom ellenére 
is több helyen égettek kerti avart 
az elmúlt hetekben, ami sajnos 
tovaterjedt és több alkalommal 
nádastüzeket okozott városunk-
ban. 

A Nagykállói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a Nyíregyházi Hivatá-
sos állomány tagjai egy-egy tűzol-
tófecskendővel oltották április 3-án 
a tüzet a kiskállói városrészben, a 
Kállay Miklós (korábbi Kállai Éva) 
utca, a Bátori út és a Mártírok útja 
által határolt területen. 
A tűzoltóknak közel 3 óra alatt si-
került megfékezniük a lángokat, 
amely több mint másfél hektáros te-
rületet perzselt fel. A lángok a lakó-

házak közelében is fel-fel csaptak, 
de szerencsére a gyors beavatkozás-
nak köszönhetően nem történt sérü-
lés és jelentős anyagi kár, viszont 
a nádasban élő, fészkelő madarak, 
kisebb állatok elpusztultak. Hason-

lóan néhány nappal később, április 
12-én, késő este, mikor a Vadkerten 
égett nagy területen a nádas. Mind-
két esetben a felelőtlen emberi ma-
gatartás miatt terjed át a tűz a száraz 
növényzetre.

2020. április 3-tól visszavonásig 
az ország egész területén tűzgyúj-
tási tilalom került bevezetésre!

A tűzgyújtási tilalom alatt az avar 
és kerti hulladék égetése is tilos! 

Továbbá tilos tüzet gyújtani a 
külterületi ingatlanokon fekvő er-
dőkben és fásításokban, valamint 
azok 200 méteres körzetében, 
ideértve a tűzrakóhelyeket, a vas-
út és közút menti fásításokat, va-

lamint a parlag- és gazégetést is. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalom-
ról a www.erdotuz.hu és a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon 
elhelyezett térkép segítségével 
lehet tájékozódni. 

Más-más mértékben ugyan, de 
a járvány hatásai az agrárium 
valamennyi szereplőjét érintik. 

Az elmúlt 
h e t e k b e n 
t a g s á -
g u n k t ó l 

érkezett jelzések alapján az Agrár-
minisztériummal egyeztetve kidol-
goztuk azon javaslatokat, amelyek 
segítséget jelenthetnek ahhoz, hogy 
az agrárium szereplői átvészel-
jék a gazdasági nehézségeket, és 
a krízis elmúltával megerősödve 
folytathassák tevékenységüket. 
A kormány legújabb gazdasági cso-
magjában az agrárgazdasági kamara 
javaslatai is jelentős súllyal szere-
pelnek, melyek közül a legfontosab-
bak a következők:
1.  Élelmiszergazdasági támogatási 

programok

◦  Elindul a Nemzeti Élelmiszer-
gazdasági Válságkezelő program

◦  Beruházási programok indulnak
◦  A kutatás-fejlesztési és innováci-

ós projektek indításának támoga-
tása a modern adatalapú techno-
lógiák és eljárások bevezetése és 
alkalmazása céljából

◦  Digitális Agrár Rezsicsökkentési 
program indul, amivel mérsékel-
hetőek a gazdák kiadásai 2021-
től

◦  Munkahelyvédelmi bértámoga-
tás, és a munkaidőkeret maximá-
lis időtartamának meghosszabbí-
tása 

2. Adókönnyítések
◦  Kiterjesztésre kerül a munkálta-

tói és munkavállalói tehercsök-
kentés a díszkertész ágazat egy 
részére, a bortermelőkre, a pá-
linka-előállítókra és a kisüzemi 
sörfőzdékre június 30-ig

◦  2 százalékponttal csökken a szo-
ciális hozzájárulási adó július 
1-től

3.  A hazai termékek nagyobb ará-
nyú megjelenésének támogatása 
a hazai közétkeztetésben és bol-
tokban

4.  Kistelepülések ellátásbiztonságá-
nak elősegítése

Tagjainktól számos észrevétel, 
javaslat érkezett már eddig is, 
azokra a továbbiakban is számí-
tunk, mind az erre a célra létre-
hozott forródrótos telefonszámon  
+36 1 803 6233, mind a megyei ag-
rárkoordinációs munkacsoportokon 
keresztül (a megyei igazgatóságok el-
érhetőségei a NAK portálon, https://
www.nak.hu/kamara/123-rolunk/
megyei-igazgatosagok/18-megyei-
igazgatosagok a linken érhetőek 
el).

Győrffy Balázs elnök

Égett a nádas

Tűzgyújtási tilalom van érvényben

Az Agrárkamara tájékoztatója

Kiskállóban a lakóházak közelében több méteres lángok csaptak fel

Az egységes kérelmek 
benyújtásáról

Tudjuk, hogy az egységes kérelmek 
benyújtása kiemelten fontos mind az 
Önök, mind a Kamara számára, ezért 
igyekszünk minden lehetséges for-
mában segítséget adni az ügyintézés 
során. A kérelmek beadásának gör-
dülékeny lebonyolítása érdekében új 
szabályozásokat vezettünk be, ame-

lyekről folyamatosan tájékoztatjuk 
tagjainkat a www.nak.hu oldalon is. 
Idén az egységes kérelmek szank-
ciómentes benyújtása április 6. és 
május 15. közé esik. Fontos, hogy 
ebben az időszakban is kiemelten 
figyeljünk egymásra, ezért az alábbi 
lépéseket tesszük meg tagjaink biz-
tonsága és magas színvonalú kiszol-
gálása érdekében:
Egységes kérelem beadásban érin-

tett tagjainkat falugazdászaink tele-
fonon keresni fogják. A kérésünk, 
hogy várják meg ezt a telefonhívást, 
és a vírus megelőzése érdekében ad-
dig ne keressék fel személyesen a 
falugazdász irodát! Ha április 20-ig 
még nem kaptak telefonon értesítést, 
akkor hívják központi ügyfélszolgá-
latunkat a 06-80/900-365 számon a 
további tennivalók ügyében.
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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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

Születésed napján mit is mondhatnék? 
Mindent, mit szeretnél áldjon meg az ég! 

Légy boldog, míg világ a világ, 
fogadd ezt a verset, mert nincsen Nálam 

virág. 

Kálya Marcell Gábor
Nagyon boldog 1. szülinapot kívánnak 

Neked: Anya, Apa, Bence, a Vonza család 
és Kálya mama.

Ha Én írhatnám sorsod könyvét, szíved, 
lelked vágyát, életed örömét, oly széppé 

írnám, mint egy tündéri álom,  
a legboldogabb Te lennél ezen a világon!

Vonza Lara
Boldog 8. szülinapot kívánnak Neked: 
Anya, Apa, Léna és a Vonza család.
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Nagykálló központjában, a 
volt Pálma presszóval szem-

ben, igényesen kialakított 
20 m2-es helyiség, plusz 

szolgálati mosdó,  
klímás fűtéssel-hűtéssel, 

vállalkozási célra  
(üzlet, iroda egyéb szol-
gáltatói tevékenységre) 

kiadó. 
Parkolási lehetőség az 

udvarban.   
Érdeklődni lehet:  
+36 30 935 6345

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96.
06 42 262 010
GUMICSERÉRE BEJELENTKEZÉS: 

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. május 20. 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:





Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

I N G A T L A N
Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt és 
a Szabadságharcos úton (az óvodával 
szemben) üzlethelyiségek kiadók. Tele-
fon: +36 30 349 7653
Nagykálló belvárosában 2,5 szobás, 
110 nm-es családi ház, 776 nm-es tel-
ken. Gáz- és kazán fűtésű (új kazánnal), 
teljesen felújított fürdőszobával. Kelet-
nyugati fekvésű. Udvaron nyárikonyha, 
melléképületek. Irányár: 12 MFt. Tele-
fon: +36 70 348 0175
Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Mik-
lós 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 cserépkályhá-
val – melléképülettel. Kisebb lakáscsere 
is érdekel. Telefon: +36 20 315 4687
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szo-
bás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Te-
lefon: +36 20 382 8478
Nagykálló, Zrínyi M. u. 18. fsz. 51 
nm-es, 2 szobás, felújított lakás - azon-
nal beköltözhető – 12 nm-es pincével, 
egyedi fűtésű kazánnal és gázfűtés-
sel eladó. Telefon: +36 30 955 3653;  
+36 30 360 8986
Nagykállóban, főútvonal mellett 1,2 ha 
gyümölcsös pincetározóval eladó. Telep-
hely kialakítására is alkalmas Telefon: 
+36 30 836 2775

Belterületen 1 hektár szántó (min-
denre alkalmas) bérbe adó. Telefon:  
(42) 262 236
Nagykállóban eladó téglaépítésű tár-
sasházi lakást keresek 15 millió forintig. 
Telefon: +36 30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L
Ágyneműtartós gyerekágy eladó. Ár: 
20 000 Ft. Telefon: +36 20 954 5358
Eladó motoros kukoricamorzsoló, ku-
koricadaráló, bútorok, ruhák. Telefon:  
(42) 262 236
Házilag morzsolt kukorica eladó. Tele-
fon: +36 70 332 5518

Eladó HDI-149 cm3 fűnyíró - ajándék: 
olajleszívó pumpa -, Black & Decker 
szegélnyíró, négyszögesített Gardena 
öntöző. Telefon: (42) 263 384

Eladó 5-6 q koksz egyben 12 500 Ft/q, 
2 db 16’-os gyerekkerékpár 8 000 Ft/db, 
150x180-as kétszárnyú ablak (fa) 10 000 
Ft, 230x75-ös fa teraszajtó 5 000 Ft. Te-
lefon: (42) 264 294

Citroen Xsara 1.4 benzines 2002-es év-
járatú, megkímélt állapotú, kívül-belül 
szép gépkocsi, 120 ezer km futással el-
adó. Telefon: (42) 263 384

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

Nyiri Gyuláné (Gyöngyvirág köz)
Kocsán Andrásné (Magyi köz)
Barna Józsefné (Szent István u.)
Czifra Sándorné (Rózsa u.)
Gégény László (Budai N. A. u.)
Katona József (Magyi út)
Kiss Zoltán (Kert u.)
Hajnal Gábor (Móricz Zs. u.)
Csordás Jánosné (Jókai M. út)
Borsy László (Sport köz)
Lorberer Jánosné (Szakolyi út)
Kota Istvánné (Gyöngyvirág u.)
Elek István (Bátori út)
Miklós János (Ősz u.)

ELHUNYTAK  
2020. március-ápril is


