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Ünnepélyesen is átadták

Szívtől lélekig Bimbózó tavasz

A napokban ünnepélyes 
keretek között adták át a 
Nagykálló-Napkor közötti 
kerékpárút szakaszt.

Múlt év márciusában kezdődött 
a járda- és kerékpárútépítési, 
illetve felújítási beruházás 
Nagykállóban. A munkálatok 
megvalósítására Nagykálló 
Város Önkormányzata ko-
rábban a „BiKe – VI. ütem 
– Fenntartható közlekedés 
fejlesztése Nagykállóban” 
című pályázattal európai uni-

ós forrásból több mint 178 
millió forint támogatást nyert. 
A projekt célja a biztonságos 
közlekedési feltételek megte-
remtése, aminek egyik eleme a 
városunk északi részén, a tele-
pülés közigazgatási határától, a 
Nagykálló-Napkor kerékpárút 
1,1 kilométeres szakaszának a 
megépítése, amely csatlakozott 
a Nagykálló-Birketanya kerék-
párútba és a Napkor település 
által szintén ebből a forrásból 
megvalósult kerékpárúthoz. 

Folytatás a 6. oldalon!

A kerékpárosok már birtokba vették, most hivatalosan is megtör-
tént az út átadása és avatásaA márciusi ifjak idézték meg a történelmi pillanatokat

„Kelj, bársonylombú, halk lehelletű, 
borús tavasz a völgyön és hegyen, 
hogy majd ha eljön az idő, legyen 
a sebre fű.” (Kosztolányi Dezső)

Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc résztvevői 
előtt tisztelegtek és haj-
tottak fejet március 15-én 
Nagykállóban is. 

Március 15-én országszerte 
nemzeti zászlókat lengett a 
szél. Kokárdát tűztünk a ru-
hánkra, s idén újra közösen 
emlékezhettünk meg a már-
ciusi ifjakról, a győztes pesti 
forradalomról, a szabadság-
harcról.
A 174 évvel ezelőtti ese-
mények, az 1849/49-es for-
radalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi 
ünnepségre érkezőket ezút-
tal is a Szabadság térre vár-
ták, ahol Kovács Emese, a 
Nagykállói Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusa volt az ünnepség 
szónoka. 
-1848 tavasza reménnyel kö-
szöntött azokra, akik hitték és 
remélték, hogy a hosszú el-
nyomás időszaka után jönnie 
kell egy igazabb és szabadabb 
világnak. A honfoglalás, az 
államalapítás óta a magyar-
ság viszontagságos történelmi 
küzdelmei sorában 1848/49 

a magyar nép nagy tette volt, 
hazánkra figyelt Európa, fiatal-
jaink bátorsága példát mutatott 
más népeknek is – hangsú-
lyozta Kovács Emese. - Már-
cius 15. jelkép lett, jelképe és 
szimbóluma nemcsak egyetlen 
tavaszi napnak, hanem az azt 
követő másfél esztendőnek és 
a további magyar történelmi 
események szabadság-küzdel-
mének. Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc a magyar 
történelem talán legfontosabb 
eseménysorozata volt, hiszen 
először mutatkozott meg mar-
kánsan népünk összetartó ere-
je, nemzettudata, szabadság-
szeretete és büszkesége. Olyan 
hősök és hazafiak küzdöttek a 
szabad, önrendelkező Magyar-
országért, mint Kossuth Lajos, 
Petőfi Sándor vagy Damjanich 
János. Ma nemcsak rájuk, ha-
nem mindazokra emlékezünk, 
akik elég erősek és eltökéltek 
voltak ahhoz, hogy egy egész 
népet elszántságra buzdítsanak 
– mondta az ünnepség szónoka, 
majd hozzátett: 1848 üzenete, 
a vér nélküli forradalom győ-
zelme 174 év elteltével is mély 
érzéseket ébreszt bennünk. 

Folytatás a 2. oldalon!
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Szívtől lélekig

Ünnepi futóverseny

Folytatás az 1. oldalról
Március 15-e az egyik legszen-
tebb, legigazabb és legőszintébb 
ünnepünk. Mert ez az ünnep 
tükrözi legjobban magyarsá-
gunk lényegét: a szabadságsze-
retetet. Kovács Emese végül 
Kossuth Lajos szavait idézve 
zárta beszédét: „A haza örök, s 
nem csak az iránt tartozunk kö-
telességgel, amely van, hanem 
az iránt is, amely lehet, s lesz!”
Az ünnepi gondolatok után a 
Nagykállói Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

diákjainak látványos, megható 
és elgondolkodtató történelmi 
előadását láthatta a közönség 
Szívtől lélekig címmel. A pró-
zai, illetve zenei elemekből 
álló műsort Aradiné Uri Dóra, 
Gelsi Enikő, Kovácsné Csányi 
Tünde, Madár Csabáné, Ráczné 
Gönczi Julianna, Radó Éva ál-
lította össze és készítette fel a 
szereplőket, Madár Csaba gitár-
művész zenei kísérete mellett.
A műsor után a Szabadság szo-
bornál az önkormányzat, az 
intézmények, az egyházak, a 
pártok és civil szervezetek kép-
viselői koszorúkat, virágokat 
helyeztek el. 

Indulók és helyezettek népes gyülekezete

Március 15-én 15. alkalommal szervezték meg 
az utcai futóversenyt Nagykállóban.  

Folytatás a 14. oldalon!

Az ünnepség szónoka: Kovács 
Emese
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Önkormányzati hírek
Nagykálló Város Önkormányzat Kép-
viselő-testület február végén megtartott 
ülésén a képviselők megtárgyalták és el-
fogadták Nagykálló Város Önkormány-
zatának 2022. évre szóló költségvetési 
rendeletét, amelyet 4 094 259 990 Ft 
bevételi és kiadási főösszeggel fogad-
tak el. A rendeletről tartott ismertető so-
rán elhangzott, hogy az önkormányzat 
intézményeinek szigorú költségvetési 
tervezete a 2022-es évre is érvényes, 
ahol a személyi jellegű kiadások tartal-
mazzák az éves működéshez szükséges 
alapilletményeket, kötelező pótlékokat, 
jubileumi jutalmakat, valamint a műkö-
déshez kapcsolódó valamennyi indokolt 
költséget.

* * * * *

Hosszas egyeztetés után fogadta el a 
képviselő-testület Nagykálló Város 
2022. évi kulturális program-tervezetét 
és a hozzá kapcsolódó költségeket tartal-
mazó rendelettervezetét. A Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészí-
tett ez évre vonatkozó kulturális prog-
ramokra megvalósítására és a felmerülő 
költségekre 22 000 000 forintot biztosí-
tanak támogatásként.

* * * * *

Megtárgyalta és elfogadta a testület a 
nagykállói Nap Strand üzemeltetési jo-
gának átadásáról szóló előterjesztést. A 
Nagykálló Város Önkormányzata kizá-
rólagos tulajdonát képező Nap Strandot 
2022. február 22. napjával 5 éves időtar-
tamra a TESZOVÁL Kft. részére adja át 
üzemeltetés céljából.

* * * * *

Beszámoló hangzott el az ülésen a 
Nagykállói Várbarátok által a volt já-
rásbíróság műemlék épület földszintjén 
(Korányi F. út 1.) vártörténeti kiállító-
termek kialakítására, illetve a Béke utca 
környéki feltárásokkal kapcsolatosan. Az 
előterjesztés tárgyalása során a képvise-
lő-testület több határozatot is hozott: 
- Támogatták, hogy a Nagykálló, Béke 
u. 14. sz. alatti beépített ingatlan meg-
vásárlására vonatkozóan 12 550 000 Ft 
vételi ajánlatot tesznek.

- A Béke utca és környékére (feltételez-
hetően a vár korábbi helyére) vonatko-
zóan építési tilalmat, helyi védettséget 
és elővásárlási jog bejegyzését kezde-
ményezik.
- Kapcsolattartásra egy bizottságot hoz-
nak létre, melynek tagjai Bereczkiné 
Pápai Margit önkormányzati képviselő 
és Jónás Sándor, a Nagykállói Várbará-
tok Alapítvány elnöke. 
- Jakab Attila régész által a Nagykálló, 
Béke u. 18. szám alatti régészeti feltá-
rásról készített jelentést, valamint annak 
kiegészítését elfogadják.
- Nagykálló Város Önkormányzat a 
Nagykálló, Béke u. 20. szám alatti in-
gatlan hátsó kertjének feltárására vonat-
kozó pályázat benyújtását kezdeménye-
zi és a pályázat önerejére biztosítandó 
összeget a 2022. éves költségvetésében 
előirányozza 1 500 000 Ft értékben. 
Amennyiben a pályázat nem nyer, a 
betervezett összeget a feltárásokra for-
dítja.
- Nagykálló Város Önkormányzata a 
tulajdonában lévő Nagykálló, Korányi 
F. út 1. sz. alatti ingatlanon található 
volt bíróság műemlék épület földszint-
jén elhelyezkedő teremhelyiséget, két 
üzlethelyiséget, vizesblokkot, valamint 
pincehelyiséget a vártörténeti kiállító-
termek kialakítása céljából térítésmen-
tesen használatba adja a Nagykállói 
Várbarátok Alapítvány részére 2022. 
március 1. napjától 5 éves időtartamra.
- A helyiségek felújításának költségeire 
Nagykálló Város Önkormányzata 500 
000 Ft támogatást biztosít.
- A használatba adott helyiségek fűtés-
költségét Nagykálló Város Önkormány-
zata, míg az áramellátás és vízfogyasz-
tás költségét a Nagykállói Várbarátok 
Alapítvány köteles kiegyenlíteni. 

* * * * *

Tárgyalta a képviselő-testület a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ké-
relmét TSMT fejlesztő torna (a tervezett 
szenzomotoros tréning - rövidítése) be-
indítására vonatkozóan.
A kérelemben szerepelt, hogy 20 fő 
gyermeknek a részvételével vezetnék be 
a tornát. Miután ez a fejlesztő foglalko-
zás nem kötelező feladat az intézmények 
számára, ezért ugyanúgy, ahogyan az or-
szágban máshol is, a szolgáltatásnak kü-
lön díja lenne. A foglalkozást tartó szak-
ember díjazásával kapcsolatosan a szülők 
is vállalnának egy részt a részvétel díjá-
ból, a másik részt pedig önkormányzati 
támogatásból szeretnénk fedezni. 
A képviselők támogatták, hogy az óvo-
dában TSMT fejlesztő torna kerüljön 
beindítását, emellett az önkormányzat 
kötelezettséget vállalt arra, hogy ameny-
nyiben év közben az intézmény költség-
vetése nem nyújt fedezetet a szolgáltatás 
igénybevételére, úgy a szükséges maxi-
mum 2,1 millió forint fedezetet biztosít-
ja, továbbá hozzájárul, hogy a helyiség-
re vonatkozóan az óvoda térítésmentes 
használatra  vonatkozó megállapodást 
kössön a bölcsődével. 

* * * * *

Támogatta a képviselő-testület a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ta-
vaszi nyitva tartásával kapcsolatos ké-
relmét. Ez alapján a két tagintézmény (a 
Szabadságharcos utcai és a Petőfi utcai 
tagóvodák 2022. április 14-én és 2022. 
április 19-én zárva tartanak, azzal a kité-
tellel, hogy a megjelölt időszakban fel-
merülő szülői igény esetén a gyermekek 
napközbeni ellátását köteles megoldani.
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Választási tudnivalók
Tisztelt nagykállói  
Választópolgár!

2022. április 3-án történő Or-
szággyűlési képviselők válasz-
tásához, valamint az országos 
népszavazáshoz kapcsolódó 
leggyakoribb kérdések és azok-
ra vonatkozó válaszok ismer-
tetésével szeretnék Önöknek 
tájékoztatást nyújtani.

Ki rendelkezik választójog-
gal?
• Magyarország Alaptörvénye 
szerint minden nagykorú (va-
gyis 18. évet betöltött, vagy 
annak betöltése előtt házassá-
got kötött) magyar állampol-
gárnak joga van ahhoz, hogy 
az országgyűlési képviselők 
választásán választó és vá-
lasztható legyen.  

• Nem rendelkezik választójog-
gal az, akit bűncselekmény 
elkövetése vagy belátási ké-
pességének korlátozottsága/ 
hiánya miatt a bíróság a vá-
lasztójogból kizárt. 

Kik azok a nemzetközi meg-
figyelők?
• Egy másik állam vagy nemzet-
közi szervezet megfigyelője, 
akit a Nemzeti Választási Iro-
da – a választások megfigye-
lése céljából – nyilvántartásba 
vett.

• A megfigyelő a választási eljá-
rás teljes menetét figyelemmel 
kísérheti, jelen lehet a válasz-
tási szervek munkájánál, a 
választási bizottságok irataiba 
betekinthet, kérdést intézhet a 
választási szervek tagjaihoz, 
és felhívhatja azok figyelmét 
az általa tapasztalt rendelle-
nességekre.

Mit kell tenni, ha valaki nem 
kapta meg az értesítőt?
• A választópolgár – ha nem 
kapja meg az értesítőt, az meg-
semmisül vagy elvész – a helyi 
választási irodától (a jegyző-

től) új értesítőt igényelhet. Az 
igényt személyesen, levélben 
vagy elektronikusan (akár 
sima e-mail útján is) be lehet 
nyújtani. Az értesítőt a helyi 
választási iroda nyomtatja ki, 
valamint adja át illetve küldi 
ki a választópolgárnak.

Megváltozott a nevem, ho-
gyan szavazhatok?
• A névváltoztatás – az ügyin-
tézés során – automatikusan 
átvezetődik a központi név-
jegyzékben. Az új névre szóló 
személyi okmányainak kiállí-
tását a kormányablakban kér-
heti.

• A választáson történő rész-
vételhez szükséges, hogy a 
személyi okmányain (szemé-
lyi igazolvány, jogosítvány és 
lakcímkártya) a központi név-
jegyzékben szereplő adatok 
szerepeljenek, ezért javasoljuk, 
hogy – amennyiben még nem 
tette meg – a választás előtt 
igényeljen új okmányokat.

• Abban az esetben, ha az ügy-
intézés elhúzódása miatt a 
szavazás napján okmányainak 
egyikén (pl. lakcímkártyáján) 
már az új neve szerepel, míg 
a másik még a régi adatát tar-
talmazza, akkor személyazo-
nosságát a szavazatszámláló 
bizottság az okmányokon sze-
replő egyéb adatok alapján ál-
lapítja meg.

Fogyatékossággal élek. Mi-
lyen segítséget kaphatok?
A fogyatékossággal élő válasz-
tópolgár a következő segítséget 
igényelheti választójogának 
gyakorlása érdekében a vá-
lasztási irodától: 
-  akadálymentes szavazóhe-

lyiség alkalmazása, melyre 
vonatkozóan kérelem 2022. 
március 30-ig nyújtható be.

• A választás kitűzése után, 
2022. január 27-től a szavazás 
napján 12 óráig kérhet mozgó-
urnát.

• A szavazáskor, a szavazólap 
kitöltésében segítheti az Ön 
által választott segítő, vagy 
ha ilyen személy nincs jelen, 
akkor a szavazatszámláló bi-
zottság két tagja.

Ki igényelhet mozgóurnát, és 
hogyan?
• Azok a választópolgárok igé-
nyelhetnek mozgóurnát, akik 
nem tudnak elmenni a szava-
zóhelyiségbe:  

-  egészségi állapotuk (illetve 
fogyatékosságuk) miatt,

-  vagy fogva tartásuk miatt, 
azonban a szavazóköri név-
jegyzékben szerepelnek.

• Mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok, vagy 
munkavégzés miatt) kéri nem 
lehet. 

• A mozgóurna iránti kérelmet 
-  a helyi választási irodához 

(jegyzőhöz) 
• levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten 
legkésőbb a szavazást meg-
előző 4. nap, március 30-án 
16 óráig,

• személyesen a szavazást 
megelőző 2. nap, április 
1-jén 16 óráig, vagy

• ügyfélkapus azonosítással 
interneten a szavazás napján 
12 óráig,

-  az illetékes Szavazatszám-
láló Bizottsághoz meghatal-
mazott útján vagy megha-
talmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítéssel 
a szavazás napján legkésőbb 
12 óráig kell benyújtani.

• Fontos, hogy aki mozgóurnát 
kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon” nem sza-
vazhat!

Van-e kampánycsend a sza-
vazás napján?
• Nincs kampánycsend, de a 
szavazás napján: 

-  nem lehet választási gyűlést 
tartani, 

-  a szavazókör bejáratától szá-

mított 150 méteren belül 
(közterületen) tilos minden-
féle kampánytevékenységet 
folytatni,

-  mozgóurna igénylésére és a 
szavazóhelyiséghez történő 
szállításra nyilvános felhívás 
nem tehető közzé, szavazó-
helyiséghez autóbuszos sze-
mélyszállítás nem végezhető,

-  televízióban és rádióban poli-
tikai reklámot nem lehet köz-
zétenni,

-  nem kell alkalmazni a köz-
terület-használatról szóló 
jogszabályokat olyan gyalo-
gosforgalom számára nyitva 
álló közterületen folytatott 
kampánytevékenység esetén, 
amely a választópolgárokkal 
való személyes kommuni-
kációra irányul, ha az ennek 
során elhelyezésére igénybe 
vett közterület a négy négy-
zetmétert nem haladja meg.

• A korábban kihelyezett kam-
pányeszközöket (pl. plakát) 
nem kell eltávolítani, csak a 
választást követő 30 napban. 

Milyen feltételekkel végezhető 
közvélemény-kutatás a szava-
zás napján?
• A szavazás napján a közvéle-
mény-kutatást végző személy 
abba az épületbe, amelyben a 
szavazóhelyiség van, nem lép-
het be, a választópolgárokat 
semmilyen módon nem zak-
lathatja, és csak az épületből 
kilépőket kérdezheti meg. 

• A szavazóhelyiségből kilépő 
választópolgárok megkérde-
zésén alapuló közvélemény-
kutatás eredményét csak a sza-
vazás befejezése után szabad 
nyilvánosságra hozni. 

Milyen feltételekkel lehet sza-
vazni?
• A szavazóhelyiségben az a vá-
lasztópolgár szavazhat, aki a 
névjegyzékben szerepel. 

• A választópolgárnak igazol-
nia kell személyazonosságát 
(érvényes személyazonosító 

A 2022. évi Országgyűlési képviselők választásáról és az országos népszavazásról
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igazolvánnyal, útlevéllel vagy 
vezetői engedéllyel), valamint 
a lakcímét vagy személyi azo-
nosítóját (pl. lakcímkártyá-
val). 

• A választópolgár a fentiek 
után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapokat, az átvételt a 
névjegyzék aláírásával igazol-
ja.  

Lejárt érvényességű okmá-
nyokkal lehet-e szavazni?
• A lejárt érvényességű okmá-
nyokkal rendelkezők nem sza-
vazhatnak. 

• A veszélyhelyzetre vonatkozó 
szabályozás az alábbi rendel-
kezéseket tartalmazza: 

•  ÉRVÉNYES a személy-
azonosító igazolvány, a 
vezetői engedély, illetve 
az útlevél, ha az érvényes-
ségi ideje: 

-2020. március 11. és 2022. 
május 31. közötti. 
• ÉRVÉNYTELEN a sze-
mélyazonosító igazol-
vány, a vezetői engedély, 
illetve az útlevél, ha az 
érvényességi ideje: 

-  2020. március 11. előtti.

Hány órától hány óráig lehet 
szavazni?
• Szavazni április 3-án reggel 6 
és este 19 óra között lehet. 

• A 19 órakor sorban álló vá-
lasztópolgárok még szavaz-
hatnak.

• 19 óra után már nem lehet be-
állni a sorba. 

Hogyan kell leadnom a sza-
vazatomat?
• Érvényesen szavazni csak a 
szavazólapon szereplő jelölt-
re, listára lehet.

• A felsorolt jelöltek, listák kö-
zül csak egyet lehet választa-
ni, több választás esetén a sza-
vazat érvénytelen lesz.

• Érvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti, illetve a lista 
neve feletti körbe tollal írt két, 
egymást metsző vonallal lehet 
(x vagy +).

• A választópolgár átjelentke-
zés esetén zöld színű borítékot 
kap. 

Van-e lehetőség rontás esetén 
a szavazólap kicserélésére?
• Ha a választópolgár a szavazó-
lap urnába dobása előtt jelzi, 
hogy a szavazólap kitöltését 
elrontotta, a rontott szavazóla-
pot a szavazatszámláló bizott-
ság bevonja, egy külön e célra 
szolgáló borítékba helyezi, és 
a rontott szavazólap helyett 
új szavazólapot ad ki, de csak 
egy alkalommal.

Érvényes-e a szavazólap, ha 
nincs lepecsételve a szavazó-
lap?
• Nem, az a szavazólap, amely 
nincs ellátva a hivatalos bé-
lyegzőlenyomattal, érvényte-
len. 

Melyik szavazókörben szavaz-
hatok?
• A postán megküldött választá-
si értesítő tartalmazza a szava-
zókör pontos címét. Városunk-
ban a szavazókörök címei nem 
változtak, kivéve a 8. szavazó-
kör, amely az Idősek Szociális 
Intézetében (4320 Nagykálló, 
Kossuth út 40.) volt. A bent-
lakók egészségének védelme 
érdekében, ez a szavazókör át-
került a Család- és Gyermek-
jóléti Központ (4320 Bocskai 
út 2-4.) épületébe. 

Szabálytalanságot tapasztal-
tam a választás során. Mit 
tehetek?
• Ebben az esetben kifogást le-
het benyújtani az illetékes vá-
lasztási bizottsághoz: 

• az országgyűlési egyéni 
választókerületi választá-
si bizottsághoz 

-  az egyetlen választókerület-
hez kötődő ügyben,

-  a szavazóhelyiségben történ-
tekkel kapcsolatos ügyben,

-  a körzeti és helyi, illetve le-
kérhető médiaszolgáltatás 
vagy nem országosan terjesz-
tett sajtótermék által elköve-
tett szabálytalanság esetén 
(a médiatartalom-szolgáltató 
székhelye vagy lakóhelye 
szerint illetékes bizottsághoz)

• a Nemzeti Választási Bi-
zottsághoz minden egyéb 
ügyben.

• A kifogásnak tartalmaznia kell 
(különben elutasításra kerül) 

• a jogszabálysértés megje-
lölését;

• a jogszabálysértés bizo-
nyítékait (kivéve média-
ügyben);

• a kifogás benyújtójának 
nevét, lakcímét (székhely-
ét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – pos-
tai értesítési címét;

• a kifogás benyújtójának 
személyi azonosítóját, il-
letve, ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választó-
polgár nem rendelkezik 
személyi azonosítóval, a 
személyazonosságát iga-
zoló hatósági igazolvá-
nyának típusát és számát, 
vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a 
bírósági nyilvántartásba-
vételi számát. 

Hány napon belül lehet kifo-
gással élni?
• A kifogást úgy kell benyújta-
ni, hogy az legkésőbb a sérel-
mezett jogszabálysértés elkö-
vetésétől számított harmadik 
napon belül megérkezzen az 
illetékes választási bizottság-
hoz.

Kapok-e külön értesítőt a 
népszavazásról?
• Nem. Az országgyűlési vá-
lasztásra és a népszavazásra 
vonatkozóan közös értesítő 
kerül kiküldésre, mely minden 
szükséges információt tartal-
maz. 

Külön névjegyzéken leszek-e 
népszavazáson?
• Nem. Egy névjegyzék lesz, 
azonban azt két helyen kell 
aláírni. Külön rubrika van a 
népszavazásra és külön rub-
rika szolgál az országgyűlési 
választásra. 

• Aki csak az egyik választá-
son akar részt venni, annak 
lehetősége van erre. Ebben az 
esetben csak a választott sza-
vazólapokat kapja meg, és a 
névjegyzéket is csak egy he-

lyen kell aláírnia. 
• Az országgyűlési és a népsza-
vazási szavazólapot is egy bo-
rítékba kell tenni. 

Az országgyűlési választások 
során milyen választási szer-
vek működnek?
• Az országgyűlési választá-
sokon a következő választási 
irodák működnek: 

• helyi választási iroda 
(HVI: Nagykállói Pol-
gármesteri Hivatal 4320 
Nagykálló, Kállai Kettős 
tér 1.) 

• országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási 
iroda (OEVI: Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 
6. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerület 
Választási Iroda 4300 
Nyírbátor, Szabadság tér 
7.)

• területi választási iroda 
(TVI: SZSZB megyei 
Területi Választási Iroda 
4400 Nyíregyháza, Hősök 
tere 5.)

• Nemzeti Választási Iroda 
(NVI: 1054 Budapest, Al-
kotmány út 3.)

• Az országgyűlési választáso-
kon a következő választási bi-
zottságok működnek: 

• szavazatszámláló bizott-
ság (Nagykálló)

• országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási 
bizottság (Nyírbátor)

• Nemzeti Választási Bi-
zottság. (Budapest)

Az Országgyűlési választással 
kapcsolatos bármely kérdésben 
a Helyi Választási Iroda tagjai 
közül az alábbi személyekhez 
fordulhatnak:
Bereczki Mária HVI vezető 
42/263-101 (111 mellék)
Kovácsné dr. Dalanics Beáta 
HVI munkatárs 42/263-101 
(144 mellék)
Domokos Árpádné HVI mun-
katárs 42/263-101 (123 mel-
lék)

Bereczki Mária
jegyző
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Ünnepélyesen is átadták

Adományt vittek Técsőre

Folytatás az 1. oldalról!
Nagykálló északi részén, a 
Kossuth úton – a Kisharangodi 
út végétől Napkor irányába – 
folytatódott a járdaépítés, ahol 
934 méter hosszan térkővel ki-
rakott gyalogút készült. 
A projekt részeként felújításra 
került Kiskállóban a járda és 
kerékpárút is. Itt a Bátori és 
Arany J. út 2,2 km-es szakaszán 
javították ki az úthibákat, majd 
újraaszfaltozták a szakaszt. 
A napokban ünnepélyes kere-
tek között átadták az elkészült 
beruházást, amely eseményen 
Horváth Tibor, Nagykálló Vá-
ros polgármestere társaságában, 
dr. Spinyhért Zsolt, Napkor pol-
gármestere, Papp Zsolt György 
vidékfejlesztésért felelős he-
lyettes államtitkár, dr. Simon 

Miklós országgyűlési képviselő 
és Seszták Oszkár, a Megyei 
Közgyűlés elnöke vett részt.
A járda és kerékpárút építési és 
felújítási program városunkban 
a „BiKe – VI. ütem – Fenn-
tartható közlekedés fejlesztése 
Nagykállóban” című TOP-
3.1.1- 15-SB1- 2016-00010 
azonosítószámú pályázaton 
nyert 178 292 760 forint visz-
sza nem térítendő támogatásból 
valósult meg az Európai Unió 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával.

Nagykálló Város Önkor-
mányzata kárpátaljai testvér-
városába, Técsőre vitt nagy 
értékű adományt a háború 
okozta károk enyhítésére.

Keleti szomszédunkat, Ukraj-
nát több mint egy hónapja há-
ború dúlja. Katonákat és civi-
leket éppúgy, mint gyerekeket 
és felnőtteket gyilkolnak nap, 
mint nagy az orosz agresszor 
katonái. Emberek milliói vál-
tak földönfutóvá, a menekültek 
száma sem csillapodik, sőt. Az 
otthon maradtakat, az országu-
kat védőket, aki csak tudja, he-
tek óta segíti. Nagykálló Városa 
is az elsők között jelentkezett, 
hogy humanitárius segítséget 
nyújtson kárpátaljai testvérvá-
rosának, Técsőnek.  A valami-
vel több mint kilencezer lako-
sú városnak szánt nagy értékű 
adománycsomag a nagykállói 
lakosság gyűjtési akciójából, 
illetve Nagykálló Város Önkor-
mányzata ajándékából tevődött 
össze, amit március elején két 
kisbusszal vittek Kárpátaljára.
-A szomszédos országban élők 
most bajban vannak. Rendkívül 

vészterhes időszak fenyegeti 
őket. Hazájukat háború dúlja, 
és senki nem tudja, mikor érhet 
véget ez a borzalom. A háború 
kitörése után nem sokkal felvet-
tem a kapcsolatot testvérváros-
unk, Técső vezetésével, hogy 
a támogatásunkról biztosítsuk 
őket – mondta Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármeste-
re. – A város és annak vezetése 
segítséget kért tőlünk, mi pedig 
azonnal gyűjtésbe kezdtünk. 
Néhány nap alatt rengeteg ado-
mány gyűlt össze a jó szándé-
kú nagykállói embereknek kö-
szönhetően. Ezek között volt 
tartós élelmiszer, tisztítószer, 

gyógyszer, kötszer, gyógyászati 
segédeszköz és aggregátor is, il-
letve a técsői református egyház 
részére a Nagykálló-Metzingen 
Baráti Kör által összegyűjtött 
4000 euró készpénz. Nagykálló 
újra bebizonyította, hogy a baj-
ban milyen összefogásra képes 
és egységben igen erős! 
Március 9-én indultak útnak, 
hogy az adományokat eljut-
tassák oda, ahol most nagyon 
nagy szükség van rá. Técső 
polgármestere, Ivan Kovacs és 
a helyi református gyülekezet 
lelkipásztora, László Károly 
fogadta a nagykállói küldött-
séget.

-Megrendítő, s egyben megin-
dító volt számomra, ahogyan 
a polgármester és a lelkész 
könnyes szemmel, meghatód-
va vette át az adományokat, s 
akik a súlyos helyzet ellenére 
is szívük minden szeretetével 
fogadták a magyarországi de-
legációt. Abban a pillanatban 
igazán jó volt és nagy büszke-
ség nagykállóinak lenni. Kö-
szönettel tartozom a város la-
kosságának, az önkormányzat 
munkatársainak és a képviselő-
testület tagjainak az önzetlen 
segítségnyújtásért, amit ebben 
a drámai helyzetben nyújtottak 
– tett hozzá Horváth Tibor pol-
gármester.

A két település vezetője: Hor-
váth Tibor és Ivan Kovacs

Virágos Sándor, Papp László, a técsői református lelkész, László 
Károly Horváth Tibor társaságában
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A hölgyeket köszöntötték

Az a híres kállai…

Bimbódzó tavasz
Életté színesedve
bimbókká sarjad a tavasz,
pislákolni kezd a fény,
serken a létezés,
ébredve, színekre lelve
lassan pezsegni kezd a természet.
Életté nemesedve
újraindul a létezés,
szemeit nyitogatva
szárrá, levéllé, szirommá bonta-
kozik
a csodásabbá színesedő keret,
világosabbá élettelítődik a világ,
lassan belopakodik a tavasz,
életté színesedve
bimbókként sarjad a tavasz.

Létté tölt a sarjadó tavasz,
már csak észre kellen venni,
már cvsak tudni kellene érezni,
már csak élvezni kellene
létté ölelő áldásosságát.
Létté sarjad a tavasz,
de csőlátásukba fosztódó,
fejükbe zárt monoton robotok
rohannak el mellette mindunta-
lan,
zombik, kik minduntalan unják a 
fakót
és hiányolják az életté színesedő 
tavaszt,
de észre kellene venni.
Örömsugárzó illatcsicsergések,
édeset árasztó színtapintások
lengik be a keretet,
életrekeltő ébredés.
Tavasszal életre éled a természet,
a tavasszal életre éled a termé-
szet,
a tavasszal életre éled az élet,
már csak az életüknek kellene
életre élednie,
már csak meg kellene próbálni 
élni,
már megkellene próbálni csak 
élni,
amíg még lehet,
mert most éled létté a természet.

Életté színesedve
bimbókká sarjad a tavasz,
ébredve, színekre lelve
lassan pezsegni kezd a természet,
szárrá, levéllé, szirommá bonta-
kozik
a serkenő létezés,
lassan belopakodik a tavasz,
életté színesedve
bimbókként sarjad a tavasz,
már csak az életnek kellene
életre élednie.

(győrfigergő)

Március 8-án, nőnap alkal-
mából, Nagykálló Város 
Önkormányzata zenés mű-
soros estre várta a települé-
sen élő hölgyeket. 

-Ünnepelni jöttünk, mert a nő 
kétségkívül a világminden-
ség egyik legcsodálatosabb 
teremtménye, az emberiség 
jobbik fele. Társas létre szü-
letünk, és nekünk férfiaknak 
adatott meg igazán, hogy a 
nőkben gyönyörködhetünk, 
áldásukat élvezhetjük – hang-
zott el a rendezvényt szer-
vező Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Virágos Sándor köszöntőjé-
ben. 
Az eseményen ezt követő-
en Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere mondott 
köszöntőt: „Nekünk, férfiak-
nak a nőnap egy kicsit a jó-
vátétel napja is. Hiszen nap, 
mint nap gyűlik az az adósság, 
amelyet az ünnepek alkalmá-
val törleszteni illene, de úgy 
hiszem erre pár ünnepnap nem 
elegendő. Utolérjük-e magun-
kat valaha? Aligha. De a mai 
napon legalább megpróbálunk 
törleszteni egy kicsit az adós-
ságból. A Nemzetközi Nőnap 

alkalmából kívánok mindnyá-
juknak jó egészséget, örömet, 
sok szeretetet, az élet szebbé 
tételéhez figyelmes társat!
A polgármester köszöntője 
után a Nagykállói Általános 
Iskola és a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Isko-
la és Gimnázium 4. osztályos 
tanulói verssel köszöntötték 
a hölgyeket, majd Rozsnyai 
György előadóművész táncdal-
fesztivált varázsolt a jelenlévők-
nek magyar előadók slágerei-
vel. A program végén Horváth 
Tibor polgármester virággal is 
köszöntötte a hölgyeket.

Minden nagykállói ember 
büszke lehet arra, hogy a mi 
településünknek, nemcsak 
saját tánca van: a Kállai Ket-
tős; hogy itt íródott a Szól a 
kakas már… kezdetű dal, 
amelyet a világ szinte minden 
pontján, ahol zsidó vallású-
ak élnek, ismernek és éne-
kelnek – akár magyarul is; 
hogy saját toronyzenénk van, 
amelyet az ismert zeneszer-
ző Balázs Árpád komponált, 
hogy számos ismert és a ma-
gyar nemzet felemelkedéséért 
dolgozó híres szülötte; hogy 
miénk az ország legnagyobb 
hagyományőrző, népművé-
szeti tábora, a TÉKA,…stb. S 
amit az olvasók közül többen 
tudnak, saját hímzése is van 
Nagykállónak. A kutatások 
szerint ennek legfőbb motívu-
mai között a tulipán, a szív, az 
alma, a vízcsepp, a petty és a 

levél szerepel. Alapvető színe 
a kék és a piros, illetve a nö-
vényi minták esetében a zöld, 
virágoknál pedig a sárgát is 
alkalmazzák. 
A kállai hímzéssel kapcsolat-
ban sok más érdekes és hasz-
nos információt tudhattak 
meg azok, akik a közelmúlt-
ban részt vettek a Nagykállói 
Népművészeti Egyesület ál-
tal szervezett Alkotó délután 

elnevezésű programon, ahol 
Félegyházi Józsefné irányítása 
mellett, magát a nem hagyo-
mányos technikával készült 
hímzést is kilehetett próbálni 
egy illatzsákon,  telefontokon, 
esetleg neszesszeren. A fog-
lalkozást népszerűségét bizo-
nyítja, hogy a programot - a 
jelentkezők nagy száma miatt 
– két alkalommal kellett meg-
tartani. 

Ősi kállai motívumok kerültek a vászonra
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A Föld csak látszólag kék bolygó

Utazás a zene világába

Egyre korlátozottabbak 
ivóvízkészeteink, hívja fel 
figyelmünket a Víz Világnap-
ja 2022 elnevezésű kampány. 
A Föld csak látszólag kék 
bolygó, globális szinten a víz-
készlet 97,5 százaléka emberi 
fogyasztásra alkalmatlan.

A környezetszennyezésen 
túl a globális felmelegedés 

is okozója, hogy a Föld né-
pességének egyre nagyobb 
hányada nem jut vezetékes 
ivóvízhez. Az elnyúló aszály 
egyre nagyobb területeket 
perzsel fel. A szélsőséges 
időjárási jelenségek is gya-
koribbá váltak, a hirtelen 
lezúduló nagy mennyiségű 
csapadékot azonban nem 
issza be a talaj, árvizek for-

májában, szennyezetté válva 
folyik el, így nem hasznosul 
ivóvízként.
A Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvodában a víz vi-
lágnapja a zöld, jeles napok 
sorozatának az első, tavaszi 
alkalma. A csoportokban az 
óvónők évről-évre olyan is-
mereteket adnak át a gyere-
keknek, amelyek tudatosítják 

a vízfogyasztás fontosságát 
és felhívják figyelmüket 
arra, hogy vigyázzanak kör-
nyezetükre, ne pazarolják, 
hanem takarékosan bánjanak 
a vízzel. Mint minden évben, 
így idén is a világnap alkal-
mából kiállítást szerveztek a 
Szivárvány Tagóvodában - a 
Miki egér csoport közremű-
ködésével.

A lelkek húrjait pengető, 
szívekig bimbózó dallamok 
lengték be március 19-én 
a római katolikus temp-
lomot, amikor a Rózsafa 
Citeraegyüttes és vendége-
ik jótékonysági koncertet 
adtak.

A Rózsafa Citeraegyüttes veze-
tője, Rózsa Zoltán kettős céllal 
kezdett jótékonysági koncert 
szervezésébe, egyrészt tanítvá-
nyaival a Rózsafa-Zeneházat 
szeretnék létrehozni. Az épü-
letet már kinézték, a tulajdo-
nossal megkötötték a vásárlási 
előszerződést, csak a vételár 
teljes összege hiányzik még. 
Másrészt pedig az Ukrajnában 
zajló háború miatt az otthona-
ikat elhagyó menekültek meg-
segítésére fordítják a felajánlá-
sok egy részét. 
A cél elérése érdekében jóté-
konysági koncertsorozatot in-
dítottak, melynek első állomása 
Máriapócson, a Családvárban 
volt. A következő hangverseny 

pedig Nagykállóban, a római 
katolikus templomban került 
megrendezésre március 19-én.
A műsort a Vivaldi Alapfokú 
Művészeti iskola legkisebb 
citerás növendékei indították. 
Őket Csomós János zenetanár 
tanítványai, a fúvósok követ-
ték,. A műsor a Hangszobrass 
rézfúvós együttes előadásával 
folytatódott, Győri Mihály, a 
Vivaldi Alapfokú Művészeti is-
kola igazgatójának vezetésével. 
Ezután népdalokat hallhatott 
a szépszámú közönség Józsa-
Vincze Vivien és a Csemeték 
énekegyüttes előadásában, akik 
Kisvárdáról érkeztek. Csodála-
tos énekhangjával varázsolta 
el a közönséget Kerezsiné dr. 
Kulcsár Annamária, aki saját 
gyűjtésű kalotaszegi népdalo-
kat énekelt, majd Rózsa Zol-
tánnal közösen az István, a ki-
rály rockoperából adtak elő egy 
részletet.
A koncert utolsó fellé-
pői a nagykállói Rózsafa 
Citeraegyüttes és a máriapócsi 

Kis Rózsafa Citeraegyüttes 
tagjai voltak Rózsa Zoltán ve-
zetése és Iváncsik István nagy-
bőgős kísérete mellett.
A zenei élményszerző est végén 
Rózsa Zoltán köszönetet mon-
dott valamennyi fellépőnek, a 
koncert megvalósításában köz-
reműködőnek és a közönség-
nek, akik eljöttek, támogatták 
céljaik jövőbeni megvalósítá-
sát. 
-Azt tapasztalom, hogy sokan 
vannak, akik érzik és fontosnak 
tartják - a mai világban is - a 
zenét, a kultúrát, a népzenét, 

ami a miénk, és ha teszünk, dol-
gozunk érte, mindig élni fog! 
– hangsúlyozta Rózsa Zoltán 
népzenepedagógus, zenekarve-
zető. - Ebben lenne óriási segít-
ségünkre a Rózsafa-Zeneház, 
ami Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Nagykálló népzenei 
kultúrájának lényeges színtere 
lehetne, ahol az alapfokú mű-
vészeti oktatáson kívül, számos 
népzenei csapatépítő, nyári tá-
bor es egyéb tematikus program 
valósulhatna meg, ami segítené 
a fiatal generáció népzenei fej-
lődését – tett hozzá.

Mert a zene az kell…
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Tűzgyújtási tilalom van érvényben

Ajándékozzon idén 
is lehetőséget!

Az adóbevallások időszaká-
ban hiába a szórólapok és a 

hirdetések garmada, az utolsó 
pillanatban valahogy erről az 
1-ről nagyon sokan elfelejtke-

zünk. Pedig adónk 1 száza-
léka, másoknak igen fontos! 

2022-ben is.

Kérjük, hogy adója egy 
százalékának felajánlása-
kor a NYOLCADIKNAP 

EGYESÜLETET jelölje meg 
kedvezményezettként, támo-

gatva ezzel a Nagykállóban és 
a környéken lakó fogyatékkal 
élő gyermekeket és felnőtte-

ket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Köszönjük, ha személyi 

jövedelemadójának 1 száza-
lékával támogat bennünket. 

A Nagykállói Népművé-
szeti Egyesület adószáma: 

18803729-1-15
* * * * *

Kérjük támogassa adója 1%-
val a Kállai Kettős Közala-

pítványt, melynek kiemelt 
célja a hajdan nagy hírne-
vet szerzett Kállai Kettős 

Néptáncegyüttes újjászerve-
zése, néptánc társadalmunk, 

hagyományunk méltó őrzése, 
továbbvitele.

Adószám: 18793589-2-15
* * * * *

Jövedelemadója 1 százalé-
kának felajánlásával kérjük, 

támogassa Ön is a Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Ala-
pítvány munkáját, hogy a 
jövőben is segíthessük az 

itt élő beteg gyermekeket és 
családjaikat.

A Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány adószáma: 

18811283-1-15
* * * * *

Kérjük, a személyi jövede-
lemadó 1%-nak felajánlásával 
támogassa az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület sokrétű 
munkáját, további eredmé-

nyes működését. 
Adószám: 18812545-1-15

Március 10-e óta az egész 
országban tűzgyújtási tila-
lom van érvényben, március 
21-én pedig közleményében 
tartósan vízhiányos idősza-
kot állapított meg a belügy-
miniszter.

A csapadékmentes telet kö-
vető száraz tavasz kedvez a 
szabadtéri tüzek kialakulásá-
nak. Annak érdekében, hogy 
megelőzzük a természetet és 
épített környezetet is veszé-
lyeztető tüzeket, az alábbiakra 
érdemes odafigyelni:
•  Tilos tüzet gyújtani az er-

dőkben, fásításokban és 
ezek kétszáz méteres kör-
zetében, még a kijelölt 
tűzrakóhelyeken is.

•  Általános tűzgyújtási tilalom 

idején kerten belüli zöldhul-
ladék égetését is tiltja a ren-
delet.

•  A tüzet soha nem szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni.

•  Mindig legyen a közelben 

oltóvíz és egy szerszám, 
amellyel a tűz kordában tart-
ható.

•  Ha feltámad a szél, az ége-
tést abba kell hagyni.

•  Ha az önkormányzatnak 

nincs a kerti zöldhulladék-
égetést szabályozó rendele-
te, tilos a kertben száraz nö-
vényeket égetni.

•  Kommunális hulladékot 
égetni sehol sem szabad.

•  Tarlót és nádast égetni az 
egész országban tilos.

•  A tűzgyújtási tilalom nem 
vonatkozik a kerti szalonna-
sütésre, grillezésre, bográ-
csozásra.

•  Ne dobjuk el az égő cigaret-
tacsikket.

•  Ha valaki tüzet észlel, hívja a 
112-es segélyhívó számot.

Az aktuális tűzgyújtási tila-
lomról és a tűzgyújtási szabá-
lyokról a katasztrófavédelem, 
illetve a NÉBIH által működ-
tetett honlapon lehet tájéko-
zódni.

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés
8 órás munkavégzés

Bónusz, prémium
Ingyenes meleg étkezés a cég telephelyén

Szép kártya
Ingyenes céges busz

Tecnica Ungheria Kft.
Nagykállói üzemének bővítése során 
keresünk munkavállalókat az alábbi 

munkakörökbe.

Cím: 4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 126. sz.,   
e-mail: hr@tecnicagroup.hu 

Összeszerelő-operátor /  
egy és két műszakos munkavégzésre

FrÖccsÖntő-operátor /  
három műszakos munkavégzésre

tampon-nyomó-operátor /  
három műszakos munkavégzésre

minőségellenőr /  
három műszakos munkavégzésre

takarító /  
egy műszakos munkavégzésre

Ha szeretnél csatlakozni egy dinamikusan fejlődő 
nemzetközi vállalathoz ahol szakmailag fejlődhetsz, 

kérlek, jelentkezz valamelyik elérhetőségeink  
egyikén! Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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A magyar ápolás megteremtő-
je Kossuth Zsuzsanna szüle-
tésnapján, február 19-én em-
lékeznek meg minden évben 
az ápolókról, ami az egészség-
ügyben dolgozók egyik legki-
emelkedőbb eseménye. A sza-
badságharc idején felismerte, 
hogy nem volt elegendő ápo-
lónő az országban, a kevés 
számú kórháznak hiányos volt 
a felszereltsége. Kossuth La-
jos – kormányzóvá választása 
után – kinevezte őt a magyar 
honvéd csapatok országos fő-
ápolónőjévé, majd munkája 
eredményeként 1849 nyarán 
72 tábori kórház kezdte meg a 
működését.

A Magyar Ápolók Napján 
a betegágyaknál szolgálatot 
teljesítők munkáját ismerik 
el. Ebből az alkalomból idén 
is kitüntették a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház munkatársait, 
közülük ketten a nagykállói 
Sántha Kálmán Szakkórház 
dolgozói: Köteles Jánosné, az 
Addiktológiai Osztály ápoló-
ja és Erdei László betegkísé-
rő munkatárs.
Köteles Jánosné 1979 óta 
dolgozik a segítőszakmában. 
Pályafutását a Magdaléneum 
Fogyatékosok Református 
Ápoló-Gondozó Otthonában 

kezdte. 2006-ban OKJ ápo-
lóképzésben vett részt, de a 
Hospice továbbképzésen is 
bővítette szakmai felkészült-
ségét. Az elmúlt évben 30 
éves szolgálati elismerésben 
részesült.
2014 óta dolgozik a Sántha 
Kálmán Szakkórház-
ban, 2015-től pedig az 
Addiktológiai Osztály osz-
lopos tagja. Munkáját pon-
tosság és precizitás jellemzi. 
Segítséget nyújt az újonnan 
felvett dolgozók beilleszke-
désében, szakmai munkájuk 
elsajátításában.
Erdei László, a Sántha Kál-
mán Szakkórház dolgozója 

részese volt az egészségügyi 
rendszer átalakításának. Pá-
lyája során a háttérterület-
ről áttért a betegellátás fel-
adataihoz, betegkísérő lett. 
Kezdetben a diagnosztikai 
részlegen végezte feladatait 
betegkísérőként, 2015 de-
cemberéig. Időközben a kór-
ház berkein belül szervezett 
tanfolyamokon műtőssegédi, 
majd betegkísérői végzettsé-
get szerzett - kiváló minősí-
téssel. 2016 januárjától a II. 
Pszichiátriai Osztályon vég-
zi a betegkísérői feladatait. 
Kompetenciáján belül az osz-
tály alapápolási folyamataiba 
is bekapcsolódik. 

A nagykállói ápolókat is köszöntötték

Életet menthet – éljen vele!
Nyíregyházán ismét folytató-
dik a szervezett emlőszűrés, 
melynek célja az emlőrák ko-
rai felismerése.
Ennek keretében a 45-65 év 
közötti nőket hívják vizsgá-
latra.

Minden érintett hölgy sze-
mélyre szóló behívólevelet 
kap postai úton az Emlő Cent-
rumtól.
Beutalót nem kell kérnie a 
háziorvostól!
A behívólevelet és a TAJ kár-
tyát kell vinni a vizsgálatra!

Nagykálló Város Önkormány-
zata buszjáratot biztosít, ezzel 
segítve a bejutást a szűrésre. 
Amennyiben igénybe kívánja 

venni az ingyenes közlekedé-
si lehetőséget, kérjük, jelezze 
igényét 2022. április 04-ig a 
+36305244575-ös telefon-

számon. A védőnők kísérik a 
mammográfiai vizsgálatra a 
hölgyeket.

FONTOS !!!
Amennyiben Önnek a szű-
rőállomás által megadott 
időpont nem megfelelő, a 
fent megjelölt időpontokban 
(2022.04.06-04.29-ig délelőt-
tönként) igénybe veheti a 
szűrést!
Éljen a lehetőséggel, hogy 
sokáig élhessen szerettei kö-
rében!

Nagykállói Védőnői  
Szolgálat

Köteles Jánosné Erdei László
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A lélek immunrendszere
Egészség Rovat – Segítő gondolatok az egészség területeiről

L e l k ü n k 
i m m u n -
r e n d -
szerének 
védelme, 
f o l y a -
matos és 

tudatos karbantartása éppoly 
fontos, mint testi egészségünk 
védelme. Tudjuk és nagyon 
sokszor tapasztaljuk is – ha 
akarjuk, ha nem – ahogyan 
érezzük magunkat lélekben, 
úgy érezzük magunkat fiziká-
lisan is. A test és a lélek szoros 
kapcsolata vitathatatlan, egy-
másra kihatással vannak, lel-
künknek megfelelő állapotban 
kell lennie ahhoz, hogy testi-
leg is rendben legyünk.
Mi a kulcsa lelkünk erősíté-
sének? 
Reziliencia, ami a pszicholó-
giai értelemben vett rugalmas 
ellenálló képesség. Életünk 
telis-tele van váratlan akadá-
lyokkal, krízisekkel, történé-
sekkel, amikre nem számí-
tunk, ezáltal nem is tudunk rá 
adekvát módon felkészülni, 
biztonságérzésünk meginog. 
Lelki békénk megőrzése prio-
ritást kell élvezzen mindenek 
felett. Hiszen, ha nem vagyunk 
jól, az kihatással van életünk 
minden területére. Társas kap-
csolatainkra, munkánkra, ön-

nön magunkra. Reziliens az az 
ember, aki hamar vissza tudja 
nyerni egyensúlyát váratlan 
életesemények után.
Hogyan erősíthetjük, fej-
leszthetjük lelki ellenálló-
képességünket? 
Tudatosítani kell magunkban, 
hogy az életünkben, ami ál-
landó, az a változás. Alakul 
körülöttünk a világ, változunk 
mi és a minket körül vevő 
emberek is. Egyik nagyon 
hatásos módszer, ha egy adott 
élethelyzetet több perspektí-
vából is megvizsgálunk, vált-
sunk nézőpontot, keressük 
tudatosan azt a megközelítést, 
amely a legkomfortosabb szá-
munkra. Semmi nem fekete 
vagy fehér, gondolkodjunk 
árnyalatokban. Rendkívül 
fontos az önismeret. Ismer-
nünk kell magunkat, tisztában 
kell lennünk a bennünk zajló 
folyamatokkal, fel kell is-
merni saját gyengeségeinket, 
dolgozni kell rajtuk. Ezzel 
párhuzamosan el kell fogad-
nunk magunkat a hiányossá-
gainkkal együtt, hiszen a nap 
végén, amikor álomra hajtjuk 
a fejünket, önmagunkkal ma-
radunk – ezért érdemes ma-
gunkkal jóban lenni. Belső 
monológjainkban ügyeljünk 
arra, hogy kedvesek, bátorí-

tóak legyünk, ne ostorozzuk 
magunkat, ne záporozzanak 
a negatív kijelentések. A múl-
tunkhoz is nagyon tudatosan 
kell hozzáállnunk, abból any-
nyit pakoljunk a csomagunk-
ba amennyi a jelenünkhöz és 
a jövőnkhöz szükséges. A „mi 
lett volna ha” kezdetű monda-
toktól kíméljük magunkat, vá-
lasz nincs rájuk, elméletekkel 
pedig az időnket pazaroljuk. 
Sose felejtsük el, a változás 
belőlünk kell, hogy kiindul-
jon, mindenki a saját életéért 
és érzéseiért felelős. Ne a kö-
rülmények és a körülöttünk 
lévő emberek határozzanak 
meg bennünket. Teremtsük 
meg mi magunk azokat a felté-
teleket, amelyek által lelkünk 
megnyugvásra talál. A szabad 
akarat ajándékával születtünk, 
döntsünk hát a saját javunkra 
és ne adjuk ki a kezünkből a 
döntés jogát, de mi se dönt-
sünk mások helyett. Legyünk 
kitartóak mindenben, ha va-
lami nem sikerül századjára 
majd sikerül százegyedjére; 
vegyük körbe magunkat a 
számunkra fontos emberek-
kel – az időnket ők érdemlik 
meg a leginkább; tűzzünk ki 
kisebb nagyobb célokat, te-
gyünk értük minden nap egy 
picit. Higgyünk. A világon 

bármiben, bárkiben, bárho-
gyan hihetünk. Ezt az olva-
sóra bízom. A hit tárgya nem 
releváns abból a szempontból, 
hogy mit ad. Minden formá-
ban erőt és reményt. Nem hi-
ányozhat egy reziliens ember 
eszköztárából.
Lelki egészségünk egyensúly-
ban tartása egy egész életen 
át tartó folyamat, azonban az 
erre való törekvésünk törvény-
szerűen kifizetődik. Egy Wass 
Albert idézettel engedném út-
jára kedves olvasóm:
„Jó emlékezni arra, amin ke-
resztül mentünk. Az ilyen em-
lékezésekben erő van mindig, 
és bizonyságtevés csüggedé-
sek ellen. S van benne bölcs 
tudása annak, ami emberi meg-
próbáltatások fölött magasan 
lebeg, és méltóságos tisztán, 
Isteni igazságnak. Mely abból 
áll, hogy élünk. Mégis élünk. 
És süt reánk a nap.”

Dalanics-Sipos Gabriella
EFI mentális  

egészségfejlesztő
Egészségfejlesztési Iroda 

Nagykállói Járás
4320 Nagykálló,  

Szabadság tér 13.
Telefon: 42/599-700 /2151

E-mail:  
efi.nagykallo@gmail.com

Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ  
a Munkaerő-felmérés, amely a KSH legnagyobb folyamatos 

lakossági adatfelvétele.
A felmérés célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat 

szolgáltasson az ország
munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a  

munkanélküliségről.
A kitöltés önkéntes és anonim. A válaszokat azoktól várjuk, 

akik levélben felkérést kaptak az adatszolgáltatásra!
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Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

A természetben a kora tava-
szi növények és gombák már 
márciusban megjelennek. 
A gombagyűjtők figyelmét 
felhívom az alábbi gomba-
fajok megjelenésére illetve 
gyűjtésére.  

Ehető gombák: cseh kucsma-
gomba, téli fülőke, tavaszi rét-
gomba, lapos pöfeteg, hasadt 
pöfeteg, csoportos csengettyű-
gomba, márciusi csigagomba, 
toboz fülőke, bimbós pöfeteg
Mérgező gombák: papsapka 
gomba, piros csészegomba, ta-
vaszi döggomba, áltrifla
A gombagyűjtésnél kérem, le-

gyenek tekintettel a természet 
védelemre és a szemetelés 
mellőzésére. 
A gyűjtött gombát feltétlenül 
hozzák el hozzám vizsgálatra 
- a mérgezések elkerülése ér-
dekében.
Itt hívom fel az illetékesek fi-
gyelmét a következőkre. A Ha-

rangod tanösvényének I. táblá-
ján (a Kuki Vízibázis mellett) 
brutális hibát fedeztem fel. 
A halálosan mérgező gyilkos 
galóca fényképét és ismertető 
szövegét felcserélték az ehető 
mezei csiperke fényképével 
és leírásával. Mint köztudott, 
a gyilkos galóca megjelenése 
egyidejű a csiperkékkel, me-
lyek a Harangod közelében 
néha tömegesek.
A gombavizsgálat továbbra is 
ingyenes!

Jónás Sándor 
 gombaszakértő

Nagykálló Jókai út 20.
Telefon: (42) 263 831

Értesítem Nagykálló lakossá-
gát, hogy az ebek kötelező ve-
szettség elleni védőoltását és 
parazita elleni kezelését 2022-
ben az alábbi ütemezésben vé-
gezzük:
Április 09. (szombat) 8-9 óra: 
Jókai M. u. – Vasvári P. u. sar-
ka
Április 09. (szombat) 9-10 óra: 
Kossuth út (volt Tavi presszó)
Április 09. (szombat) 10-11 
óra: Birke-tanya
Április 09. (szombat) 11-12 
óra: Cuker-tanya
Április 10. (vasárnap) 8-9 
óra: Kiskálló (Arany János út 
eleje)
Április 10. (vasárnap) 9-10 
óra: Ínségdomb
Áprils 10. (vasárnap) 10-11 
óra: Szakolyi út (Szakolyi köz 
sarka)

Április 10. (vasárnap) 11-12 
óra: Ludastó
Az oltás minden 3 hónapot 
betöltött eb esetében kötele-
ző. Oltásban csak a chippel 
ellátott kutya részesülhet.

Az ebek oltási könyvét min-
denki hozza magával!
Az oltás díja az oltási helye-
ken: 5 000 Ft.
A tulajdonos kérésére ház-
nál: 5 500 Ft.
Chip behelyezés + regisztrá-
ció: 4 500 Ft.
Elveszett oltási könyv pótlá-
sa: 500 Ft.
Az állatorvos rendelőjében: 
5 000 Ft.

Dr. Öhschläger István  
állatorvos 

Dr. Vonza András állatorvos 
Telefon: +36 30 965 5781

+36 30 555 4479
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2022. április 15. 12 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:





ELHUNYTAK 2022. február–március  

Sőrés Gáborné (Árpád u.)
Matiszkó Sándorné (Szakolyi út)
Zilahi Ferencné (Simonyi út)
Kerezsi László (Eszperantó u.)
Szakos Andrásné (Szakolyi út)
Juhász János (Kossuth út)
Oláh Sándor (Szakolyi út)
Koncsos István (Hársfa u.)
Bihari László (Kossuth út)
Karácsony Mihály (Jókai M. út)
Győző Györgyné (Rózsa u.)
Völgyi Miklós (Móricz Zs. u.)
Juhász András (Szakolyi út)
Kiss Sándor (Jókai M. út)
Buczkó István (Petőfi u.)

Sós Sándorné (Kisharangodi út)
Vass Lászlóné (Nagybalkányi út)
Kerényi Józsefné (Csokonai u.)
Zámbó Józsefné (Harangod tanya)
Bodovics Mihályné (Szakolyi út)
Kocsmáros Gábor Miklós 
(Nagybalkányi út)
Putti Zoltán Tiborné (Nagybalkányi 
út)
Győző Lászlóné (Jókai M. út)
Pálovics György (Bátori út)
Farkas Lászlóné (Jókai M. út)
Sajben József (Porosladány út)
Kerekes Jánosné (Bajcsy-Zs. E. u.)

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

Még itt vagy minden kézzel írott szóban,
a lassan elülő komor harangszóban,
a nyújtózkodó  mécsláng remegő fényében, 
a körülölelő világmindenségben.
Hallom, ahogy suttogsz és nevetsz, 
s tudom, érzem, hogy amíg élek, szeretsz.
Elbúcsúzom, de ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet.

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk

PÉCSFALVI JÁNOS
halálának 5. évfordulójára.

Felesége és gyermekei

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

I I N G A T L A N ,  
A L B É R L E T ,  Ü Z L E T , 

F Ö L D  E L A D Á S -
V É T E L - K I A D Á S

Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. 
szám alatt 2 szobás, ebédlős, fürdő-
szobás ház eladó. Az ingatlan teher-
mentes. Telefon: +36 20 988 7115
Nagykálló főutcáján kívül-belül tel-
jesen felújított, üresen álló, 3 szobás, 
étkezős, főzőkonyhás, fürdőszoba 
WC-vel, folyosóhelyiségekből álló, 
kertes ház – leinformálható, megbíz-
ható személynek, családnak -, hosz-
szútávra albérletbe kiadó. Telefon:  
+36 30 935 6345
Nagykálló, Szabadságharcos úton 
(az óvodával szemben) üzlethelyiség 
kiadó.  Telefon: +36 30 349 7653
Nagykálló központjában, a volt Pál-
ma presszóval szemben, igényesen 
kialakított 20 m2-es helyiség, plusz 
szolgálati mosdó, klímás fűtéssel-hű-
téssel, vállalkozási célra (üzlet, iroda 
egyéb szolgáltatói tevékenységre) ki-
adó. Parkolási lehetőség az udvarban.  
Érdeklődni lehet: +36 30 935 6345
Nagykálló, Nagybalkányi út 87. 
szám alatt kb. 400 □-öl zártkert műve-
lésre kiadó.  Ár: megegyezés szerint. 
Telefon: +36 20 492 9119
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 2100 
nm-es zártkerti ingatlan eladó. A 
telekhatáron villany van. Telefon:  
+36 30 360 8986 vagy  
+36 30 955 3653
Nagykálló-Nagykertiszőlőben - 
felújításra váró - hétvégi, alápincézett 
házzal telek eladó. Villany van! Tele-
fon: +36 30 462 8753
Nagykállóban eladó társas-
házi lakást keresek. Telefon:  
+36 30 318 9245
Nagykálló belvárosában eladó 
családi házat keresek. Telefon:  
+36 30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L
Eladó 100x197-es bejárati, üveges fa 
ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 Ft. Telefon: 
+36 20 242 4566
Bontott kalodából bükk, tölgy, fenyő 
tűzifa, kb. 1,7 m3 kötegekben olcsón 
eladó. Telefon: +36 30 935 6345
Eladó 2 db tok nélküli, hőszigetelt 
ablakszárny 135x80-as (12 000 Ft), 
egyszárnyas 153x66-os méretű (9 000 
Ft), fa ablak 180x150-es (8 000 Ft), 
164-es női irhakabát (8 000 Ft), 2 ál-
lású hintaállvány (5 000 Ft), talicska 
(8 000 Ft), gázperzselő (1500 Ft). Te-
lefon: (42) 264 294
Eladó gázpalack, háztartási fagy-
laltgép, aranyozott evőeszköz kész-
let tartóval (dobozában), akkus 
permetező (akku nélkül). Telefon:  
+36 20 253 8170

Eladó 3 db 200 l műanyag hordó (4 
000 Ft/db), 2 db 120 l műanyag hordó 
(2 000 Ft/db), elektromos kukoricada-
ráló (2 500 Ft), kézi kocsi (18 000 Ft), 
nagy fazék fedővel (3 000 Ft), elekt-
romos morzsoló (12 000 Ft), gáznyo-
más szabályozó (1200 Ft), 6 db mű-
anyag almásláda (3 000 Ft). Telefon: 
(42) 264 294
Eladó 3 fázisról működő gyümölcs-
daráló, nagyputtonyos szőlődaráló, 
kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig mérő 
molnár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Eladó fa állófogas, különböző hasz-
nált kéziszerszámok, 50 m slag (fele-
más) sima és vászonbetétes, önjáró, 
nagyteljesítményű fűnyíró. Telefon: 
+36 20 253 8170
Eladó 30 l zsíros kupa, 2 db gyap-
jútakaró, 2 db gyapjú derékalj, áll-
ványos, elektromos csiszoló, köszö-
rű, fa, külső köpenyajtó.  Telefon:  
+36 20 494 6360
Jó állapotban lévő háti permete-
ző eladó. Ár: 15 000 Ft. Telefon:  
+36 30 387 6468
190x140 cm Dormeo matrac 1500 
Ft, kukoricadaráló 220 W kis fadoboz 
tartállyal, 6 db külső, műanyag ablak-
párkány, különböző méretben eladó. 
Telefon: +36 70 237 2244
Eladó négyváltós, újszerű, közepes 
méretű tangóharmonika tokjával, 
kijátszott alaphegedű, falemezű dob-
gitár, 2 db erősítő hangfal - közepes 
méretű, versenysakk, önjáró benzines 
fűnyíró. Telefon: +36 20 253 8170
Eladó 41-es bőr, férfi félcipő, 41-es 
fekete cipzáras, bőr férficsizma, talpas 
poharak, terítők, nippek, üvegtárgyak. 
Telefon: +36 20 494 6360
Eladó 4 db Trabant laprugó (3500 
Ft/db), 8 db szék (500 Ft/db), álló, 
fa ruhafogas (500 Ft), 1’ menetmet-
sző (1500 Ft), 28-as női kerékpár  
(9 000 Ft), bőrönd (500 Ft). Telefon:  
(42) 264 294

Eladó egyedi, új, fatü-
zelésű, kültéri szauna. 
Telepítést nem igénylő, 

könnyen üzembe helyez-
hető, jó hőszigetelésű, 14 
kW-os kályhával, pano-
ráma üvegezéssel, teljes 

felszereléssel (szauna 
kő, felöntő dézsa, kanál, 
homokóra, páramérő, 
lábrács). Felhevült test 
hűtésére egy zuhany-
kabin szolgál, tetején 

vizes dézsával. Mérete: 
4,1x2,7x2,85 m. Telefon: 

+36 30 935 6345
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Jól szerepeltek az 
erőemelők

Letaszíthatatlanok a 
dobogóról

Ünnepi  
futóverseny

Az erőemelőknél is elkezdő-
dött az idei versenyszezon. 
A nagykállói egyesület tagjai 
izgatottan várták első meg-
mérettetésüket, melynek Tég-
láson, a XXVII. Dóró Antal 
emlékverseny volt a helyszíne. 
Városunkból két fiatal sporto-
ló – Csordás Adrienn és Tisza 
Kitti - nevezett a versenyre, 
azzal a céllal, hogy minél több 
tapasztalatot szerezzenek. A 
sportesemény végén pedig az 
eredmények sem maradtak el.
Tisza Kitti (serdülő) 1. helye-
zett lett és korosztályos külön-
díjban részesült, Csordás Adri-
enn (felnőtt) 2. helyezést ért.
Janics Tímea elmondta, hogy 
a lányoknak tetszett a megmé-
rettetés, s motiváltan készül-
nek a következő próbatételre. 

Csordás Adriennek a májusi 
országos egyetemi bajnokság, 
az egyesület többi tagjának pe-
dig egy nyár eleji verseny van 
kitűzve a naptárba.

A Nagykállói Shotokan Karate 
Do Egyesület utánpótlás csa-
pata, Tímár Zoltán és Ferencz 
Tibor mesterek, illetve Győri 
Dániel segédedző tanítványai, 
február végén vettek részt a 
XII. Hódos Imre Kupán, Haj-
dúnánáson, ahol 20 egyesü-
let, több mint 180 verseny-
zője mérhette össze tudását. 
A nagykállói karatésok szép 
eredményeket értek el, szin-
te minden versenyszámban 
volt dobogósuk. Összesen 25 
éremmel (1 arany, 17 ezüst és 
7 bronz) térhettek haza.

A csapat résztvevői Kovács 
Anett, Molnár Enikő, Kovács 
Petra, Mányák Orsolya, Budai 
Zalán, Kurucz Dániel, Márczi-
Virányi Bence, dr. Krizsai Ani-
ta, Birtha Máté, Mányák Ger-
gő, Radiczki György, Radiczki 
Dorina, Pór Nikol, Mányák 
Szabolcs, Szőllősi Dávid és 
Bencsik Péter Ádám. 
A sikeres megmérettetés után a 
munka nem állt meg az egye-
sületnél, hiszen készülnek az 
általunk szervezett országos 
versenyre, amit Nagykállóban, 
május 28-án tartanak majd. 

Az ezúttal is sikeres nagykállói karatésok

Elstartoltak

A büszke edző, Janics Tímea 
(középen) eredményes tanítvá-
nyaival

Nagykálló Város Önkormány-
zata és a Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. által szerve-
zett sporteseményre ezúttal is 
az óvodástól, az iskolásokon 

át a felnőtt korosztályig ne-
veztek és indultak a futók. A 
szervezők minden korcsoport-
ban az első három helyezettet 
díjazták.

Óvodás lány:
1. Sós Hédi Szilvia
2. Újvári Anna
3. Koklács Boglárka

Óvodás fiú:
1. Nádasdi Zétény
2. Veres Vince
3. Miklós Ádám
 
Általános iskolás alsó tagoza-
tos lány:
1. Virágos Blanka
2. Zámbó Nikolett
3. Miklós Lilla
 
Általános iskolás alsó tagoza-
tos fiú:
1. Hanusi Kende Áron
2. Moldván Ádám
3. Nádasdi Barnabás
 
Általános iskolás felső tago-
zatos lány:
1. Szabó Ivett
2. Zámbó Mónika
3. Éberhardt-Tar Emma Zsófia

Általános iskolás felső tago-
zatos fiú:
1. Török Csaba

2. Tóth Tamás
3. Vass György
 
Középiskolás lány:
1. Berettyán Csilla
2. Zámbó Vivien
3. Molnár Viktória

Középiskolás fiú:
1. Matirkó Róbert
2. - - -
3. - - -

Felnőtt nő:
1. Berettyán Anna
2. Kondor Anett
3. Csordás Adrienn
 
Felnőtt férfi:
1. Győri Dániel
2. Garai József
3. Pócsi Attila
 
Senior nő:
1. Révész Rita
2. - - -
3. - - -
 
Senior férfi:
1. Kovács Gábor
2. Szabolcsi Attila
3. - - -

A FUTÓVERSENYEN ELÉRT HELYEZÉSEK:
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Télbúcsúztató, tavaszköszöntő
A Nagykállói Brunszvik Te-
réz Óvoda intézményeiben a 
néphagyományőrzés a neve-
lési program egyik kiemelt 
célja, amely áthatja a nevelés 
egészét és a gyermekek tevé-
kenységeit. Ennek szerves ré-

szét képezi a farsangi időszak, 
amelyet minden évben nagy 
izgalommal várnak az óvodá-
sok. 
Már hetekkel ezelőtt a hópely-
heket felváltották a színes, vi-
dám díszek az óvodákban. Az 

intézményekben a gyerekek 
és óvónénik közösen barká-
csoltak dekorációt, majd dí-
szítették termeiket. A februári 
nagy esemény előtt titkolóz-
tak, sugdolóztak, hogy ki mi-
lyen jelmezbe bújik majd. Így 

izgatottan érkeztek farsang 
napján a királylányok, pók-
emberek, kalózok, katicák 
és még sok más ötletes jel-
mezes kis lurkó a nagykállói 
óvodákba és a Pindur Palota 
Bölcsődébe.

A bölcsődések is különleges jelmezekbe bújtak a jeles napon
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SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

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

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

a Viszokai Gumiszerviz 
telepén

értékesítés,
gumiszerelés,

javítás, tárolás

GUMIABRONCS

„Gyermekkoromnak szép emléke,
köszöntelek, húsvét vasárnap!
Száll a szívemre égi béke
ünnepén a Feltámadásnak.”

(Benedek Elek)

Áldott húsvéti ünnepet  
kívánok  

Nagykálló Város  
minden lakójának!

Horváth Tibor
polgármester


