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Nagykállóban 2005-ben nyílt meg 
az Ámos Imre Képtár, amelyet az 
épület másfél évvel ezelőtt kezdő-
dött felújítása miatt zártak be. A 
tárlatot - a munkálatok befejezése, 
illetve néhány alkotás restaurálása 
után - szeptember elején nyitották 
meg újra a nagyközönség előtt.
Ámos Imre rendkívül sokoldalú 
művész volt, aki a festészet mel-
lett kitűnően hegedült és irodalmi 

értékű naplót és verseket hagyott 
az utókorra. Mindössze 37 évesen 
lezárt, de annál tartalmasabb élet-
pályájának köszönhető képei közük 
ötvenkettőt özvegye, a szintén fes-
tő, grafikus Anna Margit ajánlotta 
fel Nagykálló Városának. Az alko-
tások rézkarcok és olajfestmények, 
amelyeket 2005-ben helyeztek el a 
Szabadság tér 5-7. szám alatti kép-
tárba. Folytatás a 3. oldalon!

Ezúttal több mint húsz 
csapat főzte meg a saját, 
legjobbnak vélt ételét a VIII. 
Nagykállói Lecsófesztiválon 
szeptember 5-én Harango-
don. 

Közhely, de tény: ahány ház, 
annyi szokás, és az is igaz, hogy 
ahány ház, annyi lecsó. Bizonyí-
ték erre a nyolcadik alkalommal 
megtartott lecsófőzőverseny is, 
ahol készült cukkinis, kolbá-
szos, tarhonyás…stb. Pontosan 
21 féle ételt főztek a csapatok. 
Családok, barátok, munkahelyi 
és egyesületi közösségek álltak 
össze, hogy ki-ki a legkülön-
félébb összetevőkkel ízesítse, 
gazdagítsa ezt a tradicionális, 
nyári ételt, így nem volt könnyű 
dolga a zsűri tagjainak, akiknek 
végül a Pindur Palota Bölcsőde 
munkatársai által készített lecsó 
nyerte el a tetszését. A képze-
letbeli dobogó második fokára 
a Napfény Lányai, míg a har-
madikra a Kállai Lakodalmas 
Egyesület tagjai állhattak, a kü-
löndíjat a Felcsó-Team, a leg-
szebb standért járó (külön)díjat 
pedig a Csóri Művek közössége 
kapta.  Folytatás a 4. oldalon!

Befejeződött a Petőfi utcai 
óvoda felújítása városunkban. A 
munkálatok elsősorban a belső 
tereket érintették.

Szép születésnapi ajándékot kapott 
a Szivárvány Tagóvoda abból az al-
kalomból, hogy hamarosan 30 éves 
lesz. A kis óvodásokat nagy szere-
tettel fogadták az óvó nénik és a 
dajkák augusztusban a megújult in-
tézményben. A korszerűsítési mun-
kálatok még tavasszal kezdődtek, a 
koronavírus járvány idején kihirde-
tett, kényszerű szünet miatt bezárt 
óvodában. A 80-as évek végén épült 
intézményben mostanra vált idősze-
rűvé a fűtésrendszer és a vizesblokk-
ok átvizsgálása, felújítása, a csoport-
szobákhoz és a dolgozói öltözőkhöz 
tartozó mosdók, a mosó- és a tála-

lókonyha korszerűsítése. Emellett 
megújultak a gépészeti rendszerek 
is (víz, villanyhálózat), kicserélték 
a burkolatot, kifestették a helyisé-
geket, a mosdókba új kiegészítőket 
helyeztek (például új fogkefe- és 
pohártartókat, törölközőakasztó, 
wc-papír tartókat), végül pedig el-
végezték a kinti játékok felülvizs-
gálatát, az udvar rendezését, illetve 
a csapadékvíz elvezető csatornák 
karbantartását. A felújítási munkála-
tokat a fenntartó, Nagykálló Város 
Önkormányzata finanszírozta.
- Örömünkre egy újabb, szükséges 
korszerűsítés valósulhatott meg a 
Szivárvány Tagóvodában, ennek 
köszönhetően augusztusban meg-
újult, esztétikus, gyermekbarát kör-
nyezetben fogadhatták munkatár-
saim a gyerekeket – mondta Nagy 
Tamásné, a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda intézményvezetője. 
- Egy folyamat része volt a felújí-
tás, hiszen utoljára négy éve a Szi-
várvány Tagóvoda tetőszerkezete 
újulhatott meg, így megelégedés-
sel mondhatom, hogy a fenntartó, 
Nagykálló Város Önkormányzata 
mindig is kiemelt figyelmet fordít az 
óvodák működésére, karbantartás-
ára, korszerűsítésére, hogy a közös-
ségbe, a játékok birodalmába érkező 
gyermekek, illetve az óvodai dolgo-
zók biztonságos és szép környezet-
ben tölthessék a mindennapokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter szeptember 2-án 
Nagykállóban Francesco Bassi, a 
Tecnica Ungheria Kft. ügyvezető 
igazgatója részére adott át támo-
gató okiratot, a vállalat ugyanis 
309,4 millió forint nagyságrendű 
beruházást hajt végre a város-
ban, amihez a magyar állam 
154,7 millió forinttal járul hozzá.

- A gazdaság és a munkahelyek 
megvédéséhez a hazai vállalatokra 
is szükség van, ezért a kabinet min-
den korábbinál nagyobb támogatást 
biztosít azoknak a cégeknek, ame-
lyek a munkahelyek megvédése ér-
dekében beruházásokat indítottak el. 
Ilyen jellegű fejlesztésre 806 hazai 
cég kötelezte el magát 377 milliárd 
forint értékben, közülük 673 kapott 
151 milliárd forint támogatást. - 
mondta Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter Nagykállóban. 
-A sícipőket gyártó, olasz tulajdo-
nú Tecnica csoport 10 országban 
19 gyárat működtet és ezek közük 
is Magyarországon, Nagykállóban 

hajt végre közel 310 millió forintos 
beruházást, amivel 325 dolgozójuk 
munkahelyét védik meg, s amihez a 
kormány több mint 150 milliós tá-
mogatást biztosít. 
- A fejlesztésnek köszönhetően egy 
új termelő egység jön létre, mely-
nek nyomán az eddigieknél is ma-
gasabb technológiai színvonalon 
tudják majd előállítani a sícipőket 
– mondta a külügyminiszter, majd 

szólt arról is, hogy jelenleg, amikor 
a világgazdaság nehéz helyzetbe 
került, akkor 37 Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei vállalat jelentette be 
beruházási, fejlesztési szándékát. 
Így a következő hónapokban 18 
milliárd forintnyi beruházás jöhet 
létre a megyében, aminek köszön-
hetően több mint 6420 munkahelyet 
védenek meg és teremtenek.

Folytatás a 2. oldalon!

Többmilliós fejlesztés a nagykállói vállalatnálÚjra látogatható a képtár

Megújult a Szivárvány ovi

A külügyminiszter adta át a támogató okiratot a nagykállói gyár vezetőjének

A megnyitó óta nagy az érdeklődés 

Újabb, szükséges felújítás valósulha-
tott meg az oviban

Ismét megfőzték
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A testületi ülésen történtekről
Augusztus elején tartotta soron 
következő ülését Nagykálló Vá-
ros Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete. 

A több mint 40 napirendi pont 
megtárgyalása indulatoktól sem 
volt mentes, ugyanis a megjelent 
városlakók közül többen vállalha-
tatlan, minősíthetetlen hangnem-
ben gyalázták a képviselő-testület 
velük együtt nem értő tagjait. A 
testületi-ülésen történtek követ-
kezményeként ezért a szeptember 
2-án megtartott közmeghallgatáson 
biztonsági személyzetet, terem-
őrt is alkalmaztak. Amennyiben 
a jövőben sem változik a testületi 
ülésen részt vevő állampolgárok 
magatartása (az alpári hangnem, a 
bekiabálások, az ülés folyamatos 
megzavarása) és figyelmen kívül 
hagyják az ülésvezető kérését, úgy 
a város vezetése élni kíván ezzel 
a lehetőséggel és igénybe veszi a 
biztonsági személy szolgálatát.
Hosszas, több órás vita folyt a volt 
Művelődési Központ épületének 
átépítése, illetve/vagy felújítá-
sa kapcsán. Elhangzott, hogy az 
önkormányzat részére benyújtott 
felújításra vonatkozó ajánlatok 
összköltsége közel nettó 742 mil-
lió forint, amely tartalmazza a nyí-
lászárók cseréjét, gépészeti mun-
kákat, villanyszerelést, belső- és 
külső építőipari felújító munkákat, 
míg az új épület megvalósításának 
becsült költsége 510 millió forint – 
hitelfelvétel nélkül – tervezéstől a 
kivitelezésig.

* * * * * *
Az ülésen tárgyalta és elfogadta 
a testület Nagykálló Város 2020. 
évtől 2024. évig terjedő Gazdasági 
Programját. Ennek célja, hogy a 
megjelölt évekre az önkormányzat 
meghatározza prioritásait a működ-
tetés és fejlesztés területén, azok 
megvalósításához a rendelkezés-
re álló és megszerezhető források 
összetételét, rendszerbe foglalja 
a településen ellátandó feladatok 
hatékonyságának növelésére vo-
natkozó ötleteket, elképzeléseket, 
megfogalmazza a település hazai 
és nemzetközi kapcsolatainak ja-
vítása érdekében szükséges intéz-
kedéseket. 

* * * * * *
Napirenden volt a város újonnan 
elkészített sportkoncepciója is, 
amely elsődlegesen meghatározza 
a stratégiai célokat, feladatokat, 
fejlesztéseket, helyzetelemzést, 
értékelést tart a város területén 
működő oktatási intézmények, 
sportlétesítmények, illetve sport-
pályák, játszóterek helyzetéről. 
Elhangzott, hogy mivel a sportról 
szóló törvény a helyi önkormány-
zatok feladatai között nem említi a 
versenysport-élsport támogatását, 
ez az önkormányzat önként vállalt 
feladata. 

* * * * * *
Döntöttek a képviselők az önkor-
mányzathoz benyújtott támogatási 

kérelmekről is. A Sport Alap ter-
hére: 
•  a Nagykállói Asztalitenisz Egye-

sület részére 150.000, -Ft támo-
gatást ítéltek meg terembérletre 
és díjazásra,

•  a Nagykállói Röplabda Egyesület 
részére 250.000 forintot terem-
bérletre, díjazásra és játékvezetői 
díjra, 

•  a Dragon Sport Egyesület részére 
100.000,- Ft támogatást díjazás-
ra, vendéglátásra.

•  a Sport Horgász Egyesület részé-
re 250.000,- forintot biztosítanak 
a harangodi tó rekonstrukcióját 
követően padok, asztalok és eső-
ház építésére,

•  A Kállai lakodalmas Egyesü-
let kérelmére utólagosan a 11. 
Sulomán kupa megrendezésére 
50.000 Ft támogatást javasoltak 
oklevelekre, serlegekre, játékve-
zetői tiszteletdíjra.

A képviselő-testület a Rózsafa 
Művészeti Egyesület pusztafalui 
Rózsafa citeratábor költségeire 
230.000.- Ft támogatást ítélt meg, 
amelyet utazási költségre, népze-
nei oktatók tiszteletdíjára, étkezési 
költségekre fordíthatnak.

* * * * * *
Nagykálló Város Önkormányzata 
a 2020. évi költségvetésének cél-
tartaléka terhére 1.300.000,-Ft + 
Áfa támogatást nyújt a Nagykállói 
Református Egyházközség részére 
a Rákóczi harangtorony mechani-
kai állapotának felújítására vonat-
kozó anyag és munkadíjra.

* * * * * *
Támogatta a testület a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum kérelmét, 
amely a MSZC Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázium te-
lephelyén a Nagykálló Város Ön-
kormányzata tulajdonában lévő te-
rületen első ütemben egy 3 szintes 
iskolatömb bővítést, illetve máso-
dik ütemben annak környezetében 
lévő ingatlanokból való részterület 
felhasználással egy 120 fő ellátá-
sára alkalmas 4 szintes kollégiumi 
szállást szeretne megvalósítani.  

* * * * * *
Szintén támogatta a testület a 
Nyíregyházi Egyházmegye kérel-
mét, mely azzal a kéréssel fordult 
Nagykálló Város Önkormány-
zatához, hogy a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium ener-
getikai felújítása kapcsán, a város 
tulajdonában lévő ingatlanon az is-
kola és kollégium épületen a hom-
lokzati nyílászárók, hőszigetelés 
cseréjéhez, valamint a napelemek 
elhelyezéséhez tulajdonosi hozzá-
járulását megadja.

* * * * * *
A képviselők tárgyalták a 
Nyírségvíz Zrt. víziközmű-fejlesz-
téssel kapcsolatos előterjesztését, 
amely a 2021-2035. közötti idő-
szakot érintő Gördülő fejlesztési 
terv c. felújítási és pótlási tervére 
vonatkozott, azzal a kiegészítés-
sel, hogy a nagykállói szennyvíz-

hálózati rendszer felújítása ke-
rüljön bele a tervbe, amely érinti 
Nagykálló szennyvíz végátemelő 
kapacitásának bővítését. Mint is-
mert, nagyobb esőzések alkalmá-
val a város egy részén – Vadkert 
u., Deák F. u. - a hirtelen lezúduló, 
nagy mennyiségű vizet a csator-
narendszer nem tudja elvezetni, 
ezért szükséges a szennyvízháló-
zat fejlesztése, akár a szolgáltató 
részéről, akár közösen pályázati 
forrásból.

* * * * * *
Döntött a testület a Nagykállói 
Hulladékgazdálkodási KFT tár-
sasági szerződésének módosítá-
sa tárgyában, mely szerint 2020. 
augusztus 3 napjától 2021. január 
31. napjáig szóló határozott időtar-
tamra Teremi Istvánt választják a 
Nagykállói Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. Az 
ügyvezető feladatait megbízási 
jogviszonyban látja el. 

* * * * * *
Nagykálló Város Önkormányzata 
már évek óta támogatja a Rákóczi 
Szövetség munkáját, amely meg-
alakítása óta sokrétű tevékeny-
séggel segíti a szomszédos orszá-
gokban élő magyar közösségeket. 
Most ismét azzal a kéréssel fordul-
tak a képviselő-testülethez, hogy 
lehetőségükhöz mérten támogas-
sák a magyar iskolaválasztást se-
gítő programjukat. A testület tagjai 
döntöttek arról, hogy az idei évben 
is 150.000 forinttal járulnak hozzá 
a szervezet munkájához.

* * * * * *
A Korányi Frigyes Emlékház fel-
újításával kapcsolatban együttmű-
ködési koncepció elfogadásáról is 
döntöttek a képviselők. A koncep-
ció alapján bírósági bejegyzésre 
kerül a „Dr. Korányi Frigyes Szü-
lőházáért” Alapítvány. 

* * * * * *
Felhatalmazta a város polgármes-
terét a testület, hogy együttmű-
ködési megállapodást kössön a 
Nagykálló Városért Alapítvány-
nyal a Nagykállói Állatotthon mű-
ködtetésére. Az együttműködés 
során az önkormányzat biztosítja 
az alapítvány részére a kialakított 
térítésmentes területet (a Bátori 
úton) üzemeltetésre, emellett zár-
ható konténert, áram és vízvételi 
lehetőséget engedélyez, médiafe-
lületeken lehetőséget ad az állatok 
gazdásítására, az adománygyűjtés-
re, továbbá a meglévő eszközöket 
(kennel, chip olvasó) térítésmen-
tesen átadja üzemeltetésre, illetve 
évente pénzbeli támogatást nyújt 
az állatotthon részére. Az együtt-
működés során az alapítvány vál-
lalja, hogy működteti a Nagykállói 
Állatotthont, közreműködik a vá-
ros területén lévő gazdátlan ebek 
befogásában és elhelyezésében, 
gondozza az állatotthon lakó-
it, gazdásítja azokat, támogatást 
gyűjt az állatotthonban lévő ebek 
gondozására (élelem, orvosi ellá-
tás stb).

Többmilliós fejlesztés a 
nagykállói vállalatnál

LAKOSSÁGI  
TÁJÉKOZTATÓ

Folytatás az 1. oldalról!
Az eseményen Francesco Bassi,  a 
Tecnica Ungheria Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, hogy a 60 
éves cég jelenleg piacvezető a síci-
pő gyártás területén. A cégcsoport 
több mint 300 embert foglalkoztat, 
a beszállítókkal együtt közel 800 
főnek biztosítanak megélhetést el-
sősorban Magyarország területén, 
valamint Ukrajnában és Romániá-
ban. 
- Nagykállóban szeretnénk meg-
vásárolni a jelenlegi üzem mögötti 
épületet, ahová a gyártósort telepí-
tenénk. Ennek köszönhetően bőví-
tenénk a termelési kapacitásunkat 
és évente egymillió cipőt tudnánk 
gyártani. A következő időszak-
ban nagyobb hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy ne csak gyártóközpont 
legyünk, hanem kutatásfejlesztési 

központ is. Terveink között sze-
repel továbbá, hogy áttelepítjük 
az alapanyag-beszerzést, illetve 
egy új varrodát alakítunk ki - tette 
hozzá Francesco Bassi,  a Tecnica 
Ungheria Kft. ügyvezető igazgató-
ja.
Ezt követően dr. Simon Miklós, a 
térség országgyűlési képviselője 
mondott köszönetet a támogatásért 
a kormány képviselőjének, majd 
szólt a városban - az elmúlt idő-
szakban - mintegy 9 milliárd forint-
ból megvalósult beruházásokról, 
illetve fejlesztésekről is. Itt jelen-
tette be, hogy egymilliárd forintos 
beruházással elkészült az ötödik 
cég üzeme a Nagykállói Ipari Park 
területen, amely gyümölcsfeldolgo-
zó és táplálékkiegészítő termékeket 
gyárt majd.

Tisztelt Városlakók!
A közelmúltban lezajlott Városi 
Konzultációval kapcsolatban 
felmerült kérdésekre szeretném 
megadni a válaszokat.

Mi volt az oka a konzultációs ív 
elkészítésének?
A volt Művelődési Központ felújí-
tását pártoló képviselők és lakosok 
folyamatosan azt hangoztatták, 
hogy sokan nem merik nyilváno-
san vállalni véleményüket. Ezzel 
az anonim konzultációval szerettük 
volna megadni a véleménynyilvá-
nítás lehetőségégét. 

A beérkezett konzultációs ívek 
alapján milyen megállapításra 
jutottunk?
A kiküldött 3400 darab konzultáci-
ós ívből 719 érvényes érkezett visz-
sza, ami mindösszesen 21 százalék. 
Számomra ez azt jelenti, hogy a 
városlakók valamivel több mint 20 
százaléka nyilvánította ki vélemé-
nyét a Művelődési Központ kap-
csán. A fennmaradó 80% egyéb, 
számára fontosabb kérdéssel volt 
elfoglalva. A többség tehát úgy vé-
lekedik, hogy választáskor azokat 
az önkormányzati képviselőket ha-
talmazta fel, hogy döntéseket hoz-
zanak, akikben megbízik, akiknek 
elfogadja a véleményét, döntését.

Hány példányban készült el a 
konzultációs ív és mennyibe 
került?
A konzultációs ív 3400 példányban 
került legyártásra, hogy minden 
háztartásba eljusson. Az ívek előál-
lításának költsége 75 000 Ft +Áfa 
volt, amit az önkormányzat fizetett.

Miért így épült fel annak tartal-
ma?
Az új építését támogató képviselők a 
korábban ismertetett tények és nem 
a véleménykérés eredményére ala-
pozva hozták meg döntésüket. Az 
elkészült konzultációs kiadvány tar-
talma megalapozott tényekre épül, 
így az nem képezheti vita tárgyát.

Miért nem népszavazás? 
Többször elhangzott, hogy a nép-
szavazás lebonyolítása a törvényi 
határidők betartása miatt legalább 
fél-egy évig is eltarthat. Jelen hely-
zetben azonban nem áll ennyi idő 
rendelkezésünkre, mindamellett – a 
korábbi népszavazások tapasztalata 
alapján - kétséges annak érvényes-
sége is. A jogszabályi előírások 
alapján Nagykállóban közel 4000 
(érvényes) szavazat szükséges ah-
hoz, hogy érvényes legyen a nép-
szavazás.

Horváth Tibor
polgármester

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
működési  

területére meghirdetett,  
VP6-19.2.1.-67-5-17 kódszámú Helyi szereplők kis 

értékű eszközbeszerzése című felhívás  
alapján Sőrés László 874 622 Ft vissza nem  

térítendő támogatásban részesült.
A projekt kertében egy HONDA TR 14 AVR típusú 

háromfázisú benzinmotoros áramfejlesztő került 
beszerzésre.
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Egészségnapok Nagykállóban

Szálláshelyekkel  
bővül a Harangod

Újra látogatható a képtár
Folytatás az 1. oldalról!

-Múlt év tavaszán - az önkormány-
zat energetikai korszerűsítésre 
nyert pályázatából, a szomszédos 
általános iskola alsó és felső tago-
zatos épületeivel együtt - felújítási 
munkálatok kezdődtek a képtárban. 
A rekonstrukció során megtörtént a 
külső homlokzat szigetelése, a fűtési 
és világítási rendszer korszerűsítése 
– mondta az eseményen Bereczkiné 
Pápai Margit önkormányzati képvi-
selő.
A kiállítást Ruszki Gábor plébános, 
a Keresztény Kulturális Akadémia 
alelnöke nyitotta meg, aki többek 
között Ámos Imre életéről, Anna 
Margithoz fűződő különleges kap-

csolatáról és munkásságáról be-
szélt. 
A tárlat újranyitása alkalmából tar-
tott eseményen Márton Lászlóné, a 
nagykállói muzeális intézmények ve-
zetője elmondta, hogy decemberben 
lesz 15 éve annak, hogy megnyílt az 
Ámos Imre Képtár. A jeles eseményt 
remélhetőleg méltóképpen tudja 
majd a város megünnepelni.
A megnyitón Krausz Nóra, a 
Nagykállói Általános Iskola ének-
karának tagja közreműködött.
Nagykállóban a kiállítás hétköznap-
okon 8 és 12 óra között látogatha-
tó, minden további alkalommal az 
alábbi telefonszámon +36 70 372 
1492 lehet bejelentkezni.

A harangodi tó partján néhány 
héttel ezelőtt az önkormányzat 
munkatársai és munkagépei 
jelentek meg. Az árnyas fák tövé-
ben, a szövőház mögötti területen, 
a talajmunkák elvégzése után, két 
hatszor hat méter alapterületű 
épület alapját készítették el. 

-Két újabb épülettel szeretnénk 
bővíteni a Harangodon meglévő 
létesítmények számát, amelyek 
szálláshelyként szolgálnak a jövő-
ben – tudtuk meg Horváth Tibor 
városvezetőtől. – A harangodi kör-
nyezethez igazodva, ezeket az épü-
leteket is, mind külső, mind belső 
megjelenésükben, a tájba illő, főleg 
organikus elemekből szeretnénk 
megépíteni. Ez azt jelenti, hogy a 12 
négyzetméter alapterületen legalább 
két személy befogadására alkalmas 
faház épül majd, amiben kézmosó-
val felszerelt, mobil WC helyiség 
kerül kialakítására. A bungalókhoz 

saját terasz is épül, ahonnan a ven-
dég megcsodálhatja a szépséges 
harangodi panorámát, annak élővi-
lágát és a hamarosan ismét vízzel és 
élettel teli tavat. Célunk ugyanis a 
természet közeliség érzésének erő-
sítése, hangsúlyozása a pihenni vá-
gyók számára – tette hozzá Horváth 
Tibor polgármester.
Nagykálló Város vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy egyelőre két épület 
kerül kialakításra a területen, de 
attól függően, hogy a szállóvendé-
gek körében milyen fogadtatásra 
találnak a bungalók, úgy a jövőben 
több, hasonló épület készülne el. A 
konstrukció még formálódhat, nem 
kizárt, hogy mobilizálható változat 
is készül majd, amit a város külön-
böző pontjain megrendezésre kerülő 
programokon hasznosítani tudnak, 
például sörfesztiválon, vagy a meg-
felelő berendezések és dekoráció 
mellett a Mikulás fogadására is al-
kalmas lehet.

Ingyenes szűrővizsgálatokkal, 
előadásokkal egybekötött egész-
ségnapokat tartottak szeptember 
4-5-én Nagykállóban.

Aligha hívhattak volna „aktuá-
lisabb” vendéget a szervezők az 
Egészségnapok programjára, mint 
2020 leggyakrabban látott és hallott 
emberét, Győrfi Pált, az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivő-
jét, egészségszakértőt, aki a korona-
vírus-járvány első hullámában „be-
költözött” mindannyiunk otthonába 
és kérte, hogy maradjunk otthon. A 
kommunikációs szakembert - egy 
talk show keretében - a népszerű 
szappanoperából ismertté vált R. 
Kárpáti Péter kérdezte a koronaví-
rus-járvány második hullámáról.
Az OMSZ szóvivője szerint Ma-
gyarországon a lakosság tavasszal 
bizonyította, hogy sikeresen fel le-
het venni a harcot a betegség ellen, 
ha az emberek betartják az alapvető 
szabályokat. 
-Ilyen egyszerű módszer lehet a fer-
tőzés terjedésének megfékezésére a 
fizikai távolságtartás, főleg zárt he-
lyiségben, idegen emberekkel egy 
légtérben tartsuk be a 1,5-2 méter 
távolságot. Nagyon fontos a gyako-
ri kézmosás, kézfertőtlenítés, mint 
ahogy a maszk viselése is. A fertő-
zési láncok nagyon könnyen eljut-
nak a leginkább veszélyeztetett kor-
osztályhoz az idős emberekhez és 
a krónikus betegekhez, akiknek az 
élete lehet a tét – mondta a népszerű 
szóvívó, aki arra a kérdésre, hogy 
szerinte meddig tart a pandémia, 

biztos választ nem tudott adni, sze-
rinte ami reményre adhat okot az az, 
hogy idővel lesz oltóanyag, de arról 
biztosította a hallgatóságot, hogy a 
koronavírus-járvány sem fog örök-
ké tartani és ez nem az a vírus, ami-
től kihalna az emberiség,.
Az Egészségnapok programján, 
szeptember 5-én, Zacher Gábor 
pódiumbeszélgetésre várta az ér-
deklődőket. Az ismert toxikológus 
nem első alkalommal tartott telt 
házas előadás városunkban. Ezút-
tal is népes közönség előtt beszélt 
a koronavírus-járvány hatásairól, il-
letve mindennapi függőségeinkről. 
A népszerű, szókimondó előadó ez-
úttal is a tőle már megszokott köny-
nyedséggel és humorral fűszerezve 
bepillantást engedett kedvenc terü-
letére, a kézzelfogható mérgek (a 
dohányzás, az alkohol és a drog) és 
a mérgező függések (Facebook, az 
okostelefon-függés) világába, hogy 
közelebb kerülve hozzá, többet ért-
sünk abból, miért érdemes nemet 
mondani! 

Ezen a napon egészségügyi sátra 
is állítottak városunkban, amely-
ben különböző, ingyenes egészség-
ügyi - vércukor-, koleszterinszint-, 
vérnyomás, testzsír és testömeg 
index - méréseket végeztek a Nyír-
bátori Rendelőintézet munkatársai. 
Aki kért, táplálkozási és életmód 
tanácsadáson vehetett rész, illetve 
elsősegélynyújtás bemutatón. Az 
AURA Alapítvány terápiás kutya-
bemutatót tartott, illetve Bencsik 
József egészségügyi masszíro-
zásán frissülhettek a résztvevők. 
Az Egészségnapok programja az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azono-
sító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Nagykállóban és térsé-
gében” című pályá-
zat keretében 
valósult 
meg.

Már elkészült az alap, hamarosan a falakat építik

Lakossági tájékoztatás megújuló energia  
háztartási megvalósításáról.

A megújuló energia lakossági alkalmazására egyre nagyobb az érdek-
lődés az egész országban, így településünkön is.

A PEN Perfect Napenergia Kft. 
egy lakossági fórum keretében kívánja tájékoztatni 

az érdeklődőket a megújuló energia, azon belül kiemelten 
a napenergia hasznosításának lehetőségeiről.

A lakossági fórum időpontja:
2020. október 6. (kedd) 17.30 óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem.

A lakossági fórum témakörei:
1. Általános tájékoztató a megújuló energiák hasznosságáról.
2. Tájékoztató a napenergia műszaki, technológiai megvalósításáról.
3.  Tájékoztató a lakossági napenergia felhasználás jogi lehetőségei-

ről.
4. Tájékoztató a napenergiai beruházások pénzügyi finanszírozásáról.
5. Felmerülő kérdések megválaszolása.
6. Egyéni felmerülő problémák megbeszélése.

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, annak reményé-
ben, hogy a megfogalmazódó kérdésekre válaszokat kapnak, amivel 
elősegítik a jelenlegi drága energia napenergiára történő kiváltását.

Hirdetmény

MEGHÍVÓ

A Ratkó József Városi  
Könyvtárban

Dr. Ratkó Lujza
néprajzkutató

„Egy izgalmas nyomozás tör-
ténete – kérdések és válaszok 

a Kállai Kettős múltjából”
című előadása

2020. október 8-án 17 órától

Az előadás, a kialakult vírus-
helyzetre való tekintettel, a fé-
rőhelyek korlátozott száma (20 
fő) miatt, előzetes regisztráció-
hoz kötött, melyre személyesen, 
vagy a 42/263-339-es telefon-
számon van lehetőség.



Folytatás az 1. oldalról!
A korábbi évektől eltérően idén 
nem a Kállai Kettős téren, hanem 
Nagykálló-Harangodon került meg-
rendezésre a lecsófesztivál.

- Ö r ö m m e l 
mondhatom, 
hogy egy si-
keres progra-
mon vagyunk 
túl, mert azt 
tapasztaltam, 
hogy a résztve-
vők jól érezték 

magukat, s alapjában véve ez volt a 
cél. A megfelelő helyen, minőségi 
szórakozást tudtunk számukra biz-
tosítani. Úgy gondolom „hazatalált” 
ez a rendezvény, mert szerintem a 
lecsófesztivál a Harangodra való. A 
koronavírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében igyekeztünk 
minden óvintézkedést megtenni, 
az egészségügyi előírásokat betar-
tani és betartatni, ezért figyeltünk 
a résztvevők számára, felhívtuk a 
figyelmüket arra, hogy lehetőség 
szerint tartsák be a kellő távolsá-
got. Csak helyben hirdettük az ese-
ményt, kizárólag a nagykállóaikra 
fókuszáltunk, hogy idén maradjon 
meg városi rendezvénynek, és alap-
jában véve, ezt sikerült elérnünk, 
mert megmozdult a város, 21 csapat 
főzött, ami a jelenlegi helyzetben 
szép szám. Ez azt is igazolja, hogy 

szükségünk van a találkozásokra, 
a közösségben töltött időre. „El-
raktározunk” ezekből a barátokkal, 
ismerősökkel töltött szép emlékek-
ből a télre, hiszen nem tudhatjuk, 
hogy mit hoznak az előttünk álló 
hónapok, hogyan alakul a járvány-
helyzet - értékelte a rendezvényt a 
település vezetője, Horváth Tibor 
polgármester. 

- Ezúton is gratulálok a nagykállói 
embereknek, hogy mennyi kreatív, 
ötletes megoldással kiegészítve ké-
szítették el ezt az egyszerű, magyar 
ételt, hiszen sok különleges és vál-
tozatos alapanyagot – mangalica-
kolbász, bazsalikomot, padlizsánt 
- is felhasználtak a főzés során. En-
nek köszönhetően gazdag ízvilágú, 
szépen tálalt ételek kerültek a zsűri 
elé. 

Szeptember 12-én Zajtán tartotta 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlés az idei Megyena-
pot, ahol egy nagykállói vállalko-
zó is elismerést vehetett át. 

Az ünnepségen Seszták Oszkár, a 
megyei közgyűlés elnöke kitünteté-
seket adott át azoknak a kiemelke-
dő munkát végző szakembereknek, 
akik tevékenységükkel hozzájárul-
tak a megye fejlődéséhez, felemel-
kedését előmozdították, hírnevét 
gyarapították. 
Az eseményen került sor a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
által alapított Lónyay Menyhért ki-
tüntető díj átadására. Idén Rácz Mi-
hály, nagykállói vállalkozó vehette 
át az elismeréssel járó oklevelet és 
emlékplakettet a megye gazdasági 

életének fejlesztése terén kifejtett 
eredményes tevékenysége elisme-
réseként. Az ünnepi alkalmon - ez-

zel együtt - a megyei közgyűlés a 
2019-es év megyei vállalkozójává 
választotta Rácz Mihályt.
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Rácz Mihály feleségével, Judittal, a Megyei Közgyűlés elnökével, Seszták 
Oszkárral és a térség országgyűlési képviselőjével, dr. Simon Miklóssal a díj-
átadón Fotó: Bakos Zsolt

Ismét megfőzték
Közmeghallgatást tartottak 

Díjat kapott a nagykállói vállalkozó

Szeptember másodikán közmeg-
hallgatásra várta a település la-
kóit Horváth Tibor polgármester 
és Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete.

Megtartotta éves közmeghallha-
tását Nagykálló Város Képviselő-
testülete. A fórumon Horváth Tibor 
polgármester beszámolt a 2020-as 
esztendő önkormányzat által vállalt 
feladatairól, fejlesztéseiről, beru-
házásairól, eredményeiről, illetve 
a megvalósítás alatt lévő pályáza-
tokról. Többek között elhangzott, 
hogy befejeződött „A Nagykállói 
Általános Iskola épületeinek ener-
getikai korszerűsítése” c. pályázat, 
folyamatban van az inkubátorház 
építése az „Ipari területek fejlesz-
tése Nagykállóban” c. projekt kere-
tében. Még tart a „Humán szolgál-
tatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” c. pályázat, a „Zöld 
Nagykálló Projekt – Nagykálló 
városközpontjának környezet- és 
energiatudatos megújítása” címmel 
elnyert támogatásból elkészült a 
rekreációs park és sétány a Szabad-
ság tér és a Zrínyi M. utca által hatá-
rolt területen, illetve a közelmúltban 
354 999 999 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert Nagykálló Város 
Önkormányzata új, 36 férőhelyes 
bölcsőde építésére.
A városvezető külön kitért a korona-
vírus járvány okozta nehézségekre, 
amely az állampolgárokkal egye-
temben az önkormányzatot is rend-
kívüli helyzet elé állította tavasszal. 
Ennek ellenére a város vezetése, 
az önkormányzat munkatársaival, 
igyekezett mindenki megelégedé-
sére tenni, az adott körülmények 
között a rászorulóknak támogatást 
és segítséget nyújtani, a szükséges 
egészségügyi szabályokat betartva, 
a mindennapi feladatokat ellátni, a 
várost és intézményeit működtetni. 
Elhangzott, hogy a kihirdetett ve-

szélyhelyzet hatással volt az önkor-
mányzat áltat vállalt feladatok el-
végzésére is, így például a parkoló, 
a sétány kialakítási munkálatainak 
elhúzódására, a Nap Strand meg-
nyitására és fejlesztések megvaló-
sítására, egy állatmenhely kialakí-
tására, a Korányi Frigyes Emlékház 
felújítására, illetve sportesemények 
megtartására. Emiatt rövid és hosz-
szabb távon is egy visszafogott ter-
vezést végez az önkormányzat.
A közmeghallgatáson ezt követő-
en az egykori Művelődési Központ 
felújítása, annak költségei, illetve új 
rendezvényközpont építésének ter-
vei kerültek szóba. Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere fel-
vázolta azt, ami a legutóbbi testületi 
üléseken is elhangzott, illetve új in-
formációkkal szolgált, mely szerint 
újabb statikai vélemény készült. A 
szakértő megállapította, hogy eb-
ben a formában nem elegendő az 
épület felújítása, ugyanis komoly 
átépítésekre lenne szükség ahhoz, 
hogy a XXI. század elvárásainak és 
a műszaki előírásoknak megfeleljen 
az épület. Továbbá elkészült egy 
szakértői javaslat a felújításhoz kap-
csolódó költségbecsléshez, amely a 
2020. évi Építőipari költségbecslé-
si segédletet vette alapul. Eszerint 
a Művelődési Központ 1 m2-hez 
kapcsolódó nettó fajlagos felújítási 
költsége 468.500.- Ft, az itt találha-
tó 2000 m2 esetén ez a becsült költ-
ség összesen nettó 937 millió forint 
lenne, míg új rendendezvényház 
megvalósításának költsége a „Zöld 
Nagykálló Projekt – Nagykálló vá-
rosközpontjának környezet- és ener-
giatudatos megújítása” c. pályázaton 
nyert összegből és önkormányzati 
saját erőből 510 millió forintba ke-
rülne tervezéstől a kivitelezésig. Ezt 
követően lakossági kérdések meg-
válaszolására került sor.
További részletek a www.nagykallo.
hu oldalon olvashatók. 

A VIII. Nagykállói Lecsófesztivál az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azonosító 
számú „Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Nagykállóban és térségében” című 
pályázat keretében valósult meg.

A főszervező
-Nagykálló számára az idei le-
csófesztivál volt a nyolcadik, 
számomra az első, ezért páratlan 
élményt nyújtott. Nem csak a rész-
vétel miatt, hanem mert a szerve-
zésben oroszlánrészt vállalhattam. 
Azt hiszem a rendezvény sikere 
az összetartó csapatmunkának 
volt köszönhető. Szeretném meg-
köszönni a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. minden dolgozójá-
nak a munkáját, Antal János segít-
ségét, Virágos Sándornak, hogy 

minden felmerült problémára tud-
ta a választ, Nagy Ilonának a szé-
pítő munkát, az önkormányzatnak 
a támogatást és nem utolsó sorban 
a versenyen részt vevő csapatok 
aktivitását. Nem a szavak fog-
ják széppé tenni a rendezvényt, 
hanem a megélt emlékek. Egyet 
ígérhetek az olvasóknak, jövőre 
csak jobb lesz! Akkor is bele csa-
punk majd a lecsóba! – mondta a 
rendezvényt szervező Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, Szabolcsi Kata.

Díjnyertes lecsó
-Hattagú csapatunkból – a szere-
tetünk mellé - mindenki hozzátett 
valamit, szerintem ettől lett iga-
zán jó a mi ételünk. Volt benne 
házi szalonna, császárszalonna, 
kolbász, a végén pedig egy kis 
zöldséglevél is került az üstbe és 

különböző fűszerek. Mi minden 
évben részt veszünk a lecsófőző 
versenyen, illetve más városi ren-
dezvényeken, egyfajta csapatépí-
tő összejövetelnek tartjuk ezeket a 
programokat – mondta Oláh Kata, 
az aranyérmes lecsót főző Pindur 
Palota Bölcsőde mb. vezetője.



nagyKállói hírmondó Közélet5

Az államalapítás ünnepe és  
díjeső Nagykállóban

Augusztus 20-án, az államalapí-
tás, Szent István király és az új 
kenyér napján a Kállai Kettős 
téren tartották Nagykálló ünnepi 
programját.

A rendezvényen Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere 
osztotta meg gondolatait a közön-
séggel. A szónok többek között be-
szélt arról, hogy „ezer évnél is több 
múlt el az államalapítás óta, de 
Szent István, az első magyar király 
emléke egyáltalán nem halványo-
dik. A mai nap hagyományosan, 
immár több mint ezer éve, elsőként 
ezen államalapító és államépítő 
munka előtti tisztelgésről szól. 
Másodsorban pedig arról a szám-
adásról, hogy mi, kései utódok mit 
tanultunk Szent István sikereiből, 
s miképpen sáfárkodunk az általa 
ránk hagyott művel, Magyaror-
szággal. Első királyunk a magya-
rok életét máig meghatározó, sú-
lyos döntéseket hozott. Beágyazta 
nemzetünket a keresztény európai 
népek közösségébe.
Szent István olyan egységet épített 
széttartó struktúrákból, amely ezer 
éve áll, és amely szolgál minket, 
magyarokat – mondta Horváth Ti-
bor polgármester.
Az ünnepi gondolatok után a 4 for 
dance együttes előadását láthatta 
a közönség, majd Illyés Ákos, a 
Móricz Zsigmond Színház szín-
művészének előadásában Radnóti 
Miklós Nem tudhatom című versét 
hallgathatták meg.
Nagykállóban évről-évre az állam-
alapítás ünnepén kerül sor a városi 
kitüntető díjak átadására, amelyet 
azok a személyek vehetnek át, akik 
munkájukkal hozzájárultak a tele-

pülés fejlődéséhez, s tetteik révén 
városunk meghatározó egyénisége-
ivé váltak.
Az Ámos Imre-díjat idén két sze-
mélynek ítélte a képviselő-testület: 
Tordai Zoltán fafaragónak, akinek 
folyamatos kísérletezések, kihívá-
sok színesítik a hétköznapjait, hisz 
minden új munka egy új lehetőség 
számára a fejlődésre. Horváth Já-
nos Tamásnak, aki több mint 15 
éve tagja az Őszi Napfény Nyug-
díjas Egyesületnek és alapítója a 
Naplemente Nótakörnek. 
2020-ban három személy kapott 
Szilágyi István-díjat: Szabóné 
Lipkovics Ildikó, a MSZC Budai 
Nagy Antal Technikum és Szakgim-
názium igazgatója. Tóth Györgyné 
pedagógus, aki 1958-tól 1994-ig, 
nyugdíjazásáig, a nagykállói 1. 
sz. Általános Iskolában dolgozott. 
Bobonka Gyula, a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium igazga-
tója. 
A Korányi Frigyes-díjat Virág 
Jánosné vehette át, aki a Sántha 

Kálmán Szakkórház telephelyi ápo-
lási igazgató-helyettese. Nagykálló 
Városért-díjban idén Karsai Ferenc 
asztaliteniszező részesülhetett.
Nagykálló Város Díszpolgára cí-
met a város képviselő-testülete két-
évente adja át. 2020-ban Dr. Ratkó 
Lujza néprajzos muzeológus, a 
néprajztudományok kandidátusa, 
egyetemi oktató, főiskolai docens, 
a Nyíregyházi Egyetem Zenei In-
tézetének tanára vehette át, akinek 
életét és szakmai pályafutását a 
néptánc határozta meg. Érdeklődé-
se kezdetektől fogva a folklór és a 
népművészet felé vonzotta. A Ma-
gyar Etnokoreológiai Társaság és 
a MTA tagja, a Nemzeti Kulturális 
Alap Népművészeti Kollégiumá-
nak kurátora és a Népi Előadó-mű-
vészeti Tanácsadó Testület tagja. 
A díjak átadása után a történel-
mi egyházak képviselői – Repelik 
Zsuzsanna Eszter református lel-
kész, Trella Tibor görögkatolikus 
parókus, lelki igazgató és Ruszki 
Gábor római katolikus plébános 
atya - megáldották az új kenyeret.

A 2020-as év kitüntetettjei a városvezetővel 

Sajátosan alakul az idei év, így 
nem meglepő, hogy a Nagykállói 
Általános Iskolában augusztus 
21-én tartották a végzős tanulók 
ballagását.

A Nagykállói Általános Iskola ve-
zetése szeretett volna a nyolcadi-
kos diákoknak lehetőséget adni, 
hogy a három hónap kényszerű 
távolságtartást, majd a nyári szü-
netet követően még utoljára együtt 

lehessenek általános iskolásként. A 
három végzős osztály diákjainak, 
az egészségügyi előírásokat szigo-
rúan betartva, az iskola udvarán, 
zárt körben tartották meg a búcsúz-
tató ünnepélyt.
A nyolc év alatt kitűnő tanulók - 
Demendi Viktória, Erdei Emese, 
Erdei Nóra, Kiss Virág, Kondor Ra-
móna, Kovács Flóra, Pataki Asztrik 
– részére oklevelet és emlékplaket-
tet adott át Dubász Éva igazgatónő.

Így búcsúztak augusztusban a végzősök

Elballagtak a nyolcadikosok

8. a
Osztályfőnök: Kovács József
Balogh Anita, Balogh István, Erdei 
Balázs, Erdei Emese, File Gergely, 
Györkös Lilla Renáta, Hegyes Le-
vente, Kiss Virág, Lakatos Mari-
ann, Obsitos György János, Pacza 
Zoltán, Rézműves Róbert, Som 
Bence, Szilágyi Ilona, Szilágyi Ro-
land, Tomasovszki Brendon Győ-
ző, Tóth János Patrik, Tóth Vivien, 
Varga Tamara, Vásárhelyi Kriszti-
na, Zámbó Vivien

8. b
Osztályfőnök: Rákóné Borsy Éva
Balogh Alexandra, Balogh Katica, 
Bodnár Patrik Mihály, Bus János, 
Czuczku Réka, Csuka Sarolta, 
Demendi Viktória, Galyas Viktor, 
Gáspár Márkó Dániel, Gyügyi Inez 
Szidónia, Jakab Gergő, Kondor 

Ramóna, Kovács Flóra, Major Fló-
ra, Martocsány Veronika Angéla, 
Nagy Ferenc, Pataki Asztrik, Plajos 
Zsolt, Szabó Márk, Szilágyi Mária 
Erzsébet, Tisza Bernadett, Varga 
Zsuzsa, Vas Viktor, Vince Attila, 
Zsoldos Tímea

8. c
Osztályfőnök: Sándorné Lelesz 
Klára
Balogh Milán, Balogh Ramóna, 
Csányi Márton, Csík Bence, Csuka 
Milán Bence, Erdei Nóra, Fazekas 
Dóra, Fazekas Noémi, Hadházy 
Enikő, Ilosvai Bernadett Kitti, La-
katos Gusztáv, Lakatos Krisztofer, 
Murzsa Vanda, Nagy Renátó, Óno-
di Milán, Szilágyi Julianna, Takács 
Gábor, Tóth Bianka, Török István 
János, Váradi Annamária Ramóna, 
Vislóczki Gréta

A Nagykállói Általános Iskola ballagó diákjainak névsora:

Kötelességünknek érezzük, hogy 
beszámoljunk a Korányi Frigyes 
szülőházának megmentéséért 
indított ténykedéségünk állásáról.

A múlt év novemberében közgyűj-
tést indítottunk és 28 adományo-
zó tisztelt meg minket bizalmával. 
Sajnos, a vírushelyzet megállította 
tevékenységünket.
A Korányi Frigyes Emlékház tu-
lajdonosa, a város vezetése és a 
Korányi család is szorgalmazta 
a cél érdekében egy alapítvány 
létrehozását, hogy gyűjtésünket 
közhitelessé, ellenőrzötté tegyük. 
A közelmúltban megszületett és 

bejegyzésre került a Nagykállói 
Korányi Emlékház Felújításáért 
Alapítvány. 
Az Alapítvány fővédnöke prof. Dr. 
Korányi László diabetológus orvos, 
Korányi Frigyes (Imre) testvérének 
unokája, helyi védnöke, egyben a 
kuratórium elnöke: dr. Vonza And-
rás állatorvos. 

A számla száma:  
Nagykállói OTP Bank Nyrt. 

11744120-24442017-00000000 
Pénzbeli felajánlás mellett, kérjük 
mesterek szakmunka-felajánlását 
kőműves, ács, bádogos burkoló, vil-
lanyszerelő asztalos, és szobafestő 
szakmákban. Felajánlásaikat a város-

vezetésnél tehetik meg: Nagykálló 
Város Polgármesteri Hivatalában 
(Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
Szeptember 5-én Korányi Noémi 
ügybuzgalmának köszönhetően ér-
tesültünk a Teleki László Alapítvány 
pályázati kiírásáról, ahol a tulajdo-
nos pályázhat a felújítás tervezésére 
és kivitelezésére. Nyertes pályázat 
lehetővé tenné, hogy a felújítás nem 
három évre elhúzódva, hanem egy 
lépcsőben megtörténhessen. 
Tisztelt Adományozók! Minden 
igyekezetünkkel azon vagyunk, 
hogy az adományokat tiszta kezek 
segítsék célba jutni.

Harsányi Gézáné

A Korányi ház felújításáért

Emléktáblát avattak Kiskállóban
A kiskállói Szent Erzsébet Kápolnára emléktáblát helyeztek el július 5-én 
ünnepélyes szentmise után, melyet a kápolna alapítója, Vitai László apát 
úr személyesen szentelt fel. Hálás köszönet azoknak, akik szervezésükkel, 
támogatásukkal, adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak e nemes cél 
megvalósításához. Az ünnepség végén szeretetvendégségben részesültek a 
jelenlévők. Szeretnénk még köszönetet mondani azoknak is, akik a terasz-
tető építésében közreműködtek. A kiskállói hívek nevében: M. L-né
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A Nagykállói Csillagösvény Íjász 
Egyesület szervezésében ragyogó 
nyári időben zajlott a Keleti Gye-
pű Napja elnevezésű íjásztalálkozó 
és minősítő verseny Nagykálló-
Harangodon. 

Hagyományőrző, honfoglaláskori 
viseletbe öltözött íjászok vették bir-
tokba augusztus utolsó hétvégéjén a 
Harangodot, ahol a látogatók hat jurta 
sátor nomád berendezési tárgyait is 
szemügyre vehették. A Nagykállói 
Csillagösvény Íjász Egyesület szerve-
zésében, a Keleti Gyepű Napját több 
mint 100 íjász részvételével tartották 
meg. Az íjászok az észak-alföldi régió-
ból, hat egyesületből érkeztek, többek 
között Nagykállóból, Újfehértóról, 
Téglásról, Hajdúdorogról. 
A modern kori „honfoglalók” a Ke-
leti Gyepű tagjai, akiknek a ren-
dezvény minősítő verseny is volt, s 
amelyre bárki nevezhetett korra és 
nemre való tekintet nélkül. A dobok 
és a kürt hangja jelezte a vezér érke-
zését, akit a dombok előtt felvonult 
íjászok serege fogadott. Ősi szokás 
szerint kenyérrel és borral kínálták, 
amivel az egymás iránti barátságos 
szándékukat is kifejezték. Ezután a 
seregszemle következett, majd Hor-
váth Tibor, Nagykálló Város polgár-

mestere köszöntötte az egybegyűl-
teket. A városvezető örömét fejezte 
ki, hogy településünk már sok éve 
otthont ad ennek a nemes versengés-
nek, a jövőt illetően pedig az önkor-
mányzat támogatásáról biztosította a 
szervezőket. Végül tiszta, becsületes 
versenyzést kívánt a résztvevőknek.
A csapatbeosztás után vette kezde-
tét a 15 cél leküzdése, majd az íjá-
szok teljesítményének értékelésére 
a nap végén került sor, ezt követően 
a minősítési szintnek megfelelően a 
bronz, az ezüst és az arany veretek 
átadására. 
-A hagyományőrzés jegyében mi 
is beálltunk a Magyar Íj Alapít-
vány kezdeményezése mögé, akik 
hungarikummá nyilvánították a 
magyar íjat, ezért a minősítőn, aki 
hagyományos, honfoglaláskori vise-
letben, magyar íjjal teljesítette a ki-
írásban szereplő lövéseket, az egy ve-
retet is ajándékba kapott – tudtuk meg 
Mosolygó Szabolcstól, a Nagykállói 
Csillagösvény Íjász Egyesület elnö-
kétől. 
A rendezvényen részt vett a világhírű 
Mónus József, többszörös távlövő vi-
lágrekorder is, aki a kilátóból mutatta 
be távlövő képességét. Ahogyan ő fo-
galmazott „egy elképesztő távról, egy 
elképesztően kis célpontra”.

A korábbi évekhez hasonlóan, a 
nyári szezonban, idén is ingye-
nes úszótanfolyammal várták az 
érdeklődőket Nagykállóban.

A kéthetes turnusokban tartott ok-
tatáson csoportonként körülbelül 
húsz fővel vehettek részt kezdők 
és haladók a Nap Strandon. Ré-
szükre a fürdőt üzemeltető URBS 
NOVUM Nagykállói Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. - Nagykálló 
Város Önkormányzat támogatá-
sával - ingyenesen biztosította az 
úszásoktatást.
-Az térítésmentes tanfolyam jó le-
hetőség volt arra, hogy a városban 
olyan programot tudjunk biztosí-
tani, ahol a gyerekek tartalmasan 
el tudják tölteni a szabadidejüket 
– mondta Siposné Zsákai Bri-
gitta a Nap Strandot üzemeltető 

URBS NOVUM Nagykállói Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. - Négy turnusban indult 
tanfolyam a nyár folyamán, ame-
lyeken közel százan vettek részt. 
Az oktatáson való részvételt 
Nagykálló Város Önkormányzata 
a „Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Nagykállóban és térségében” 
című Európai Uniós projektnek 
köszönhetően az idei évben is térí-
tésmentesen biztosította a városla-
kók részére.

Az úszásoktatás népszerű volt a gyerekek körében

Idén is ingyenes volt az úszásoktatás

Lezajlott a IX. Ulti-Fiesta Nagykállóban

A magyarok nyilaitól…
Az íjászat tradícióját mutatták be ezúttal is a hagyományőrzők Harangodon

Augusztus 15-16-án nyolcadik 
alkalommal rendezték meg a 24 
órás úszóversenyt a Nap Stran-
don. 

A komoly fizikai erőnlétet és fel-
készülést igénylő rendezvényre ez-
úttal is több mint 100 városlakó és 
nagykállói kötődésű úszást és a kihí-
vást kedvelő nevezett be. A szerve-
zők az eredmények összesítése után, 
az indulókat több kategóriában díjaz-
ták, akik az általuk elért eredménytől 
függően szezonbérletet, havi és 2 he-
tes úszóbérletet, valamint oklevelet 
vehettek át jutalmul. A díjakat Hor-
váth Tibor polgármester a nyolcadik 
lecsófesztiválon adta át.
A 24 órás úszóverseny a „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” című 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azono-
sítószámú Európai Uniós pályázat 

keretein belül valósult meg város-
unkban. 
A 24 órás úszóversennyel egyidőben 
került megrendezésre a Nap Stran-
don az ún. Balaton átúszás erő-
próba, amelyet ötödik alkalommal 
tartottak meg. Az 5200 méteres táv 
megtételére bárki jelentkezhetett. A 
jótékony célú akció és kihívás elin-
dítója, ötletgazdája ezúttal is Gazda 
Zsuzsa volt, aki a korábbi években a 
Bátor Tábor Alapítvány nemes kül-
detését támogatta. A karitatív szán-

dék idén sem maradt el, de ezúttal 
a Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítvány javára gyűjtöttek ado-
mányokat az úszók.

Megint 24

1. helyezettek: 
Sándor Lotti, Sándor Lara, Csor-
dás Adrienn, Tapasztó Dóra, 
Sinkáné Rózsavölgyi Zsuzsa, 

Saághy Krisztina, dr. Bódor 
Klára, Bakk Zalán, Szabó Ro-
land, Nagy Patrik, Orosz Gergő, 
Szabó István, Illés István, Csu-

hai István, Nagy Sándor
2. helyezettek: 
Oláh Sára, Szász Nóra, Kozmáné 
Péter Enikő, Szász Szabolcs, 

Sipos Benjámin, Dobránszky 
Kristóf, Rabatin János 
3. helyezettek: 
Jámbor Zselyke, Kozma Miklós

A versenyen az alábbi összesített eredmények születtek:

Idén is sokan vállalták a kihívást

Idén már kilencedik alkalommal 
került megrendezésre az Ulti-
Fiesta, ezúttal is az Óbester Étte-
rem és Kávézó különtermében.

A főszervező, Szabolcsi Attila el-
mondta: „úgy tűnik, sikerült megta-
lálnunk a megfelelő és méltó helyet 
a régi, patinás épületben, ennek a 
régi és patinás kártyajátéknak. A 
következőkben is szeretnénk itt 
megtartani a tornát.”
Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is 
rekordlétszámú kártyajátékos neve-

zett a versenyre az ország különbö-
ző pontjáról. Így 29-en vállalták a 
megmérettetést, ültek játékasztal-
hoz és töltöttek egy kellemes dél-
utánt Nagykálló szívében. A szerve-
zők nagy örömére, idén először női 
játékosa is volt a megmérettetésnek, 
illetve új, nagykállói versenyzője.
-Szeretnénk, ha a jövőben minél 

több nagykállói ultis venne részt 
versenyeinken kortól, nemtől füg-
getlenül – tette hozzá Szabolcsi At-
tila, akitől megtudtuk azt is, hogy 
jövőre egy kis különlegességgel, 
meglepetéssel készülnek majd az 
ulti versenyre, hiszen 2021-ben tí-
zedik alkalom verhetik majd a blat-
tot a játékosok Nagykállóban. 

Az idei fiesta résztvevői

Az idei fiesta versenyeredménye:
1. Pápai László (Nyíregyháza)
2. Bur Béla (Tiszabercel)
3. Gyöngyösi Géza (Sárospatak)

Legeredményesebb nagykállói játékos: 
Tisza András

A Nyolcadiknap Egyesület idén 
második alkalommal rendezte 
meg a „Mindannyian mások 
vagyunk” Népművészeti Tábort 
Nagykálló-Harangodon, augusz-
tus utolsó hetében.  

A tábort azzal a céllal szervezték, 
hogy megmutassák és közösen át-
éljék azt a „csodát”, amit elődeink 
ránk hagytak, hogy a magyar kultúra 
kimeríthetetlen tárházából valamit 
átörökítsenek az egyesület tagjai-
val, a velük közvetlenül, vagy köz-
vetve kapcsolatba álló fiataloknak, 
felnőtteknek, illetve ismerkedjenek 
más tájegységek hagyományaival, 
kézműves és táncos örökségével. 
Elismert néptáncpedagógusoktól, 
kézműves szakemberektől tanulhat-
tak a résztvevők. A tábor emellett 
lehetőséget biztosított a közösségi 
együttlétre, s arra, hogy a résztve-
vők jobban megismerjék és megért-

sék egymást. A programok kialakí-
tásakor az egyik legfőbb szempont 
az volt, hogy a táborozók maradan-
dó élményekkel térjenek haza. Így 
a résztvevők között voltak, akik a 
néptáncban találták meg a felhőtlen 
kikapcsolódás örömét, míg mások-
nak a kézműves foglalkozásokon 
készíthető egyéni „kincsek” jelen-
tettek megelégedést, boldogságot.
Elmondható, hogy a rendezvényen 
készített tárgyak, az élményszerző 

programokon való megjelenés azt 
igazolta, hogyha a más képessé-
gekkel élő személyek lehetőséget 
kapnak arra, hogy megmutathassák 
adottságaikat, akkor az nem csupán 
szellemi és fizikai állapotukat erő-
síti, hanem kreativitásukat, moti-
váltságukat is fejleszti.

Mindannyian mások vagyunk
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

|

Ács Józsefné (Deák F. u.)
Sinka István (Korányi F. út)
Peti Sándor (Kisharangodi út)
Kovács Istvánné (Sport u.)
Koós László (Kossuth út)
Maroda László (Balassi B. u.)
Szahajda Illés (Jókai M. út)
Markó Mihályné (Katona J. u.)
Dr. Szijus Éva (Ifjúság u.)
Tóthné Rácz Mária Erzsébet (Deb-
receni út)
Brátán János (Kölcsey u.)

ELHUNYTAK  
2020. augusztus – szeptemberhirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. október 7. 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:





A legnagyobb magyar kerékpárver-
seny, a Tour de Hongrie kerékpáro-
sai augusztus 31-én városunkon is 
áthaladtak. A 60-70 km/h-s sebes-
séggel közlekedő mezőny – rend-
kívüli biztonsági felvezetés mellett 
– érkezett és haladt tovább Napkor 
irányába.
A 2020-as  Tour de Hongrie a soro-
zat történetének 41. versenye, amit 
augusztus 29. és szeptember 2. kö-
zött bonyolítottak le. A versenyen 20 
csapat 120 versenyzője vesz rész. 

A Tour de Hongrie mezőnye Nagykállóban

A biciklisek 60-70 km/h-s sebességgel haladtak át Nagykállón is

Sikeresen kezdte az őszi fut-
ballszezont a Nagykállói Városi 
Sport Egyesület csapata. Az 
eddig lejátszott hat meccs után a 
3. helyen állnak. 

Felemásan ért véget a tavaszi sze-
zon a sportegyesületek életében, 
így a Nagykállói Városi Sport 
Egyesületnél (NVSE) is. A más-
fél hónapos kemény munka és két 
meccs után – a járványveszély mi-
att - véget is ért a szezon. A három 
hónapos kényszerpihenő után az-
tán júniusban megkezdődhetett a 
felkészülés, új játékosok toborzása, 
leigazolása. Az NVSE új vezeté-
se, új látásmódja és alapvető célja 
pedig az volt, hogy az őszi baj-
noki szezonban főleg helyi, vagy 
nagykállói kötődésű játékosokat 
szerepeltessenek a csapatban. Nem 
titkol szándékuk ugyanis, hogy 
vonzóbbá tegyék ezt a csapatspor-
tot a helyiek körében, s még többen 
látogassanak ki a meccsekre, hogy 
buzdítsák, lelkesítsék a játékosokat 
a pálya széléről, amelyet a közel-
jövőben szintén fejleszteni szeret-

nének saját és pályázati források, 
támogatások felhasználásával, 
például fedett lelátó építésével, öl-
töző felújításával. A szponzorok 
bizalmát is szeretnék megnyerni, 
akik az utóbbi időben „kikoptak” a 
csapat mellől. 
Az elmúlt hetek rangadói pedig azt 
mutatják, hogy az idei szezonra 
egy jól teljesítő, ütőképes gárdát 
sikerült felállítani. Az augusztus-
ban kezdődő bajnoki szezonban 
ezidáig nagyon jól szerepeltek a 
fiúk. Jelenleg a Nagykállói VSE a 
Megye II tabellán az előkelő har-
madik helyen áll.
Mint minden sportágban, így a 
labdarúgásban is nagyon fontos 

az utánpótlásnevelés. Jelenleg 
három utánpótlás edzővel dol-
goznak, akikre a jövőben is épít a 
csapat vezetése, de tovább szeret-
nének erősíteni ezen a területen. 
Követendő példa lehet számuk-
ra Újfehértó, ahol nagy létszámú 
utánpótlás játékos van, s mára el-
érték, hogy a felnőtt csapatuk 99 
százaléka újfehértói játékos. Eh-
hez viszont szükség van arra, hogy 
a gyerekeknek lehetőséget adjanak 
a fejlődésre, a tanulásra. A jövő 
focistája ugyanis bárhonnan kike-
rülhet. Ezért várják a kicsiket és a 
kicsivel nagyobbakat is a pályára, 
mert sportolni fontos és szükséges, 
közösségben pedig különösen jó!

Győzelemmel kezdte az őszi szezont az NVSE új csapata

SZURKOLJUNK EGyüTT!
A következő hetek mérkőzéseinek időpontja és helyszíne:

Nagykállói VSE – Tiszavasvári Se 
2020. 10. 04. 15:00 (Nagykállói Sportpálya)

Nyírbéltek KSE - Nagykállói VSE 
2020. 10. 11. 15:00 (Nyírbéltek KSE Sportpálya)
Nagykállói VSE – Nyíregyházi Spartacus II. 

2020. 10. 18. 14:00 (Nagykállói Sportpálya)
Apagy SE - Nagykállói VSE 

2020. 10. 25. 14:00 (Apagy Községi Sportpálya)
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SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

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

Rendelésfelvétel:
Mobil: 20/442-6643
Telefon: 42/792-040

Tisztelt vendégeink!
 

Volt, van, és most lesz csak igazán 
az Óbester Étterem és Kávézó!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket,  
hogy éttermünkben már a’la carte étlapról is 

rendelhetnek!
Az idei évben kialakult járványügyi helyzet 

adta nehézségeket leküzdve éttermünk 
felújítása befejeződött, minden a helyére 

került, így megkezdődhet az étterem teljeskörű 
üzemelése, ezáltal a’la carte ételeink is 

elérhetővé váltak. Minden betérő vendégünk 
számára biztosítjuk az étlapról történő 

rendelést, és annak helyben elfogyasztását.

Nagykállónak újra a klasszikus értelemben 
vett étterme lett!

Önöknek, Önökért!

Az étterem nyitva tartása is módosult,  
délelőtt 10:00 órától egészen este 21:00 óráig 

várjuk kedves betérő vendégeinket!
Várjuk szeretettel egy finom kávéra,  

egy ízletes ebédre, vagy akár egy ínycsiklandó 
bőséges vacsorára!

Továbbra is rendelhetőek az Óbester tálak, 
és rendelkezésre áll éttermünk bárminemű 

rendezvény megtartásához.

Mi készen állunk, szeretettel Önre várunk!

Kilencvenedik születésnapján 
köszöntötték 

„Életünk minden szakaszának meg 
volt, van és meg is lesz a maga ki-
hívása, lehetősége, szépsége. Idős 
korban az emlékeknek olyan ér-
tékük van, mint fiatal korban az 
álmoknak...” Ezekkel a gondola-
tokkal köszöntötte Duci nénit 90. 
születésnapja alkalmából Domokos 
Árpádné, a Polgármesteri Hiva-
tal anyakönyvvezetője. Nagykálló 
Város Önkormányzatát képviselve, 
Horváth Tibor polgármester és Tóth 
Zoltán önkormányzati képviselő 

adta át jókívánságait, a kormány és 
a település vezetése ajándékát az 
ünnepeltnek. 
Hidy Józsefnét, leánykori ne-
vén Lengyel Ilona Erzsébetet, 
Nagykállóban mindenki becenevén, 
Duciként ismeri. A jó egészségnek 
örvendő ünnepelt életbölcsességgel, 
jó kedéllyel mesélt életéről, család-
járól és a munkás hétköznapokról. 
1930. augusztus 12-én születtem.  
A középiskola elvégzése után a 
Nagykállói Községházán állt mun-

kába, itt ismerkedett meg későbbi 
férjével, Pócsi Mihállyal. 1948-
ban kötöttek házasságot, négy 
gyermekük született. Mindössze 
16 év után vesztette el férjét. Egye-
dül nevelte, taníttatta gyermekeit, s 
az építőipari KTSZ-ben dolgozott 
könyvelőként. Évekkel később 
kötött házasságot második férjé-
vel, Hidy József Károllyal, akivel 
Kanadában, Torontóban teleped-
tek le. 25 év után költöztek vissza 
Nagykállóba.
- Sok rossz volt az életemben, de az 
Istenbe vetett hitem átsegített a ne-
hézségeken. Mindent úgy fogadtam 
el, ahogy ő adta. Csak ő benne bíz-
tam és bízok ma is! Talán ez a hosz-
szú életem titka – véli Duci néni, 
majd hozzáteszi: a sok rossz mellett 
sok jó is ért. Jelenleg hét unokám 
és nyolc dédunokám van, boldog 
nagymama vagyok.
Duci nénit mind a mai napig társa-
dalmi, szociális, karitatív tevékeny-
sége és politikai szerepvállalása mi-
att is jól ismerik Nagykállóban. Az 
unalom szót még hírből sem ismeri, 
ennyi feladat mellett lehetősége 
sincs rá. 

I N G A T L A N
Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. sz. 
alatti 100 nm alapterületű, 2 szobás, kettős 
fűtésrendszerű, összkomfortos családi ház 
eladó. Telefon: +36 20 596 8181

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 érde-
kel. Telefon: +36 20 315 4687

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

Nagykálló, Nagykertiszőlőben 800 □-öl 
belterületi telek, közmű nélkül eladó. Tele-
fon: +36 20 253 8170

Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Mik-
lós u. 34. szám alatt 2 szobás, ebédlős, 
fürdőszobás, cserépkályha fűtésű ház el-
adó. Az ingatlan tehermentes. Telefon:  
+36 20 988 7115

Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt üzlethe-
lyiség kiadó. Telefon: +36 30 349 7653

Nagykálló központjában, a Táncsics és a 
Zrínyi M. u. közötti területen garázs kiadó. 
Telefon: +36 70 340 2178 

Nagykálló, Árpád utcai társasház mély-
garázsában garázsbeálló kiadó. Telefon:  
+36 30 388 3876

Nagykálló Biriszőlőben 1922 nm telek el-
adó. Telefon: +36 30 340 0220

Nagykálló belvárosában eladó családi házat 
keresek. Telefon: +36 30 318 9245

Nagykállóban eladó téglaépíté-
sű társasházi lakást keresek. Telefon:  
+36 30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L
Vörösréz üstben főtt szilvalekvár kapható. 
Telefon: +36 30 273 7709

Eladó egy nagyméretű, jó állapotban 
lévő íróasztal. Irányár: 5 000 Ft. Telefon:  
+36 30 205 9251

Boroshordók, 200 literes műanyaghordó 
olcsón eladó. Telefon: +36 20 492 0715

Eladó komód (OBI), egymedencés moso-
gató (új), szőnyeg 2x3 m, íróasztal, ebéd-
lőasztal, szennyvízszivattyú (új), szivattyú 
kúthoz. Telefon: +36 70 597 4464

Eladó használt, egyszemélyes he-
verő. Ára: 15 000 forint. Telefon:  
+36 30 387 6468

Eladó 120 literes boroshordó, 50 l 
sózókád, villanymotor, gázpalack üst 
alá égőfejjel, túrapalack égővel, 44-es 
gumicsizma, 2 db kézifűrész. Telefon:  
+36 30 668 4239

Eladó villanymotoros permetező 50 m 
félcolos slaggal, szőlődaráló és –prés 
tartozékokkal, valamint új, háztartá-
si fagylaltgép, 12 személyes 72 darabos, 
új evőeszközkészlet táskával. Telefon:  
+36 20 253 8170

Eladó benzinmotoros és elektromos fűnyí-
ró, korongfűrész tengely, kiskazettás belté-
ri tölgyfaajtó, kukoricamorzsoló, fűkasza, 
kétütemű fűnyíró motor, házi nyúl (süldő), 
Partner 330-as bontott fűkasza. Telefon: 
(42) 797 042

Eladó régi típusú, nagy képernyős, Samsung 
TV. Szép kép, normál és mozi hangzás, dolby. 
Irányár: 10 000 Ft. Telefon: +36 20 529 6422

3+2+1 szövet ülőgarnitúra, egyszemélyes 
heverő, csillár, szőnyeg, 2 db éjjeliszekrény 
eladó. Telefon: +36 30 413 4368

220 V-ról működő, 10 kalapácsos termény-
daráló, 3 fázisról működő gyümölcsdaráló, 
nagyputtonyos szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő molnár mázsa sú-
lyokkal eladó. Telefon: +36 30 218 5958

Eladó 48 nm parketta (900 Ft/nm), 3 részes 
szekrénysor (15 000 Ft), gyerekheverő, 2 m 
széles hintaállvány (6000 Ft), 1 m-es hinta-
állvány (4000 Ft), 25 db 160x100-as hul-
lámpala, 11 kg-os gázpalack (5000 Ft), kézi-
kocsi (16 000 Ft). Telefon: (42) 264 294

Félig töltött 20 literes gázpalack, 2 lyukú 
rezsóval, 30 literes műanyag hordó, régi, 
használható szerszámok eladók. Telefon:  
+36 20 253 8170

Katonai gázálarc vászontáskával, mángor-
lófa, fa álló fogas, dog, gitár, hegedű eladó. 
Telefon: +36 20 253 8170

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor vál-
tóval, láncos szecskavágó, nagyteljesítmé-
nyű elektromos kukoricamorzsoló. Érdek-
lődni lehet: naponta 18 óra után. Telefon: 
(42) 264 396


