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A „Vásárhelyi Tehetségpont”november utolsó 
hétvégéjén negyedik alkalommal rendezte meg a 
Beugrócska című improvizációs versenyt, ahol a 
kicsik és a nagyok is megmutathatt ák, mire képe-
sek a színpadon. 

Még szűkösebb költségvetéssel számolnak
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Cikk a 4. oldalon

Már több éve működik a Nagykállói Egyesített  
Óvodában az egészségfejlesztési mentálhigiénés 
munkaközösség. Célja a család egészségmegőr-
ző szemléletének fejlesztése.

Cikk a 2. oldalon

November utolsó napján ismét maratoni ülést tartott Nagykálló város Képviselő-testülete. A jövő 
évi költségvetés főbb sarokszámairól, a várható bevételekről és a város kint lévő adóforintjairól is 
tárgyaltak a képviselők. Megnyitójában a város polgármestere beszámolt az elmúlt hónap fon-
tosabb önkormányzati intézkedéseiről, valamint a város kiemelkedő eseményeiről is. A város 
Képviselő-testületének soros ülésén döntöttek a következő esztendőre vonatkozó költségve-
tési koncepcióról is.                                                                                  Cikk a 2. oldalon

NAGYKÁLLÓBAN JÁRT A TÉLAPÓ

December elején már hagyomány, hogy a Mikulás felkeresi a házakat 
és apró ajándékokat hagy a kikészített  csizmákban.

Cikk a 5. oldalon

KIÁLLÍTÁS NAGYKÁLLÓ KINCSEIBŐL

Idén harmadik alkalommal nyílt meg a Nagykálló 
Kincsei tárlat.

Cikk a 4. oldalon

 A fi gyelmükbe
ajánljuk

Döntés előttDöntés előtt
Fotó: archív
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A jövő évi költségvetés főbb 
sarokszámairól, a várható be-
vételekről és a város kintlévő 
adóforintjairól is tárgyaltak a 
képviselők. November utolsó 
napján ismét maratoni ülést tar-
tott  Nagykálló város Képviselő-
testülete.
Megnyitójában a város polgár-
mestere beszámolt az elmúlt hó-
nap fontosabb önkormányzati 
intézkedéseiről, valamint a város 
kiemelkedő eseményeiről is. A 
város Képviselő-testületének so-
ros ülésén döntött ek a következő 
esztendőre vonatkozó költségve-
tési koncepcióról is. Juhász Zoltán 
polgármester hangsúlyozta, hogy 
a 2012. évi költségvetés tartalmaz-
za a kormány 
gazdaságpo-
l i t i k á j á n a k 
kötelező ele-
meit, amely 
egyben azt 
is jelenti, hogy a városnak jóval 
kevesebb pénzből kell majd gaz-
dálkodnia. Így a település vezeté-
se év végéig kidolgoz egy olyan 
költségcsökkentési stratégiát, 
amely nemcsak a város közintéz-
ményeinek gazdálkodását, de az 
önkormányzat még költséghaté-
konyabb működését eredményezi 
majd. A város vezetője hozzátet-
te, még szűkösebb lesz a követ-
kező év költségvetése, amelyből 
közel 50 milliós forrás hiányzik 
majd, amelyet az állam von meg 
a települések önkormányzataitól. 
Juhász Zoltán polgármester azon-
ban hangsúlyozta: „Ha arra gon-
dolunk, hogy a tavalyihoz képest 
is kevesebbet tudunk hozzátenni 
a működéshez, akkor minden-
képp csökkenteni kell a jelenlegi 
rendszereinket. Ez 8 %-ot jelent, 
ami úgy nem megy, hogy csak 
mi akarunk takarékoskodni. Le-
építést nem tervezünk az intéz-
ményeinkben, de a polgármesteri 
hivatalban vannak létszámcsök-
kentési elképzeléseink, ami a 
feladatok átcsoportosításával le-
hetséges. Kevesebb pénzből kell 
gazdálkodnunk és meg kell húz-
nunk a nadrágszíjat, ami nem lesz 

egyszerű, de még így is vállalható 
a következő évi költségvetés.”
A fontosabb napirendi pontok kö-
zött  szerepelt még a Nagykállói 
Kiemelten Közhasznú Nonprofi t 
Kft. 2011. évi beszámolója. A bi-
zott ságok megtárgyalták és javas-
latokkal is éltek, így többek kö-
zött  szóba került a rendezvények 
megtartásának racionalizálása is, 
amely korábban is téma volt a 
városatyák körében. Felvetődött  
annak kérdése is, hogy a TÉKA 
Népművészeti Tábort rotációs 
alapon két évente tartsák-e meg, 
de végül elvetett ék ennek lehető-
ségét. Tóth Zoltán képviselő el-
mondta: valóban át kell gondolni 
a rendezvényeket, de a népművé-

szeti táborra 
mindenkép-
pen szükség 
van. A kép-
viselők végül 
elfogadták a 

Nonprofi t Kft. ügyvezetőjének 
beszámolóját és döntött ek arról, 
hogy jövőre is megrendezik a 
TÉKA tábort.
Idén nem anyagi, hanem dologi 
támogatást nyújt a város képvi-
selő-testülete a CKÖ helyi kisebb-
ségi szervezetének a Mikulás ün-
nepség megrendezésére. Eszerint 
a városatyák felajánlásával előre 
elkészített  mikuláscsomagot ad-
nak át a roma gyerekeknek. 
A Képviselő-testület soros ülésén 
a város jegyzője, Dr. Török László 
tájékoztatt a a képviselőket és a la-
kosságot a 2012-es év munka- és 
pihenő napjainak alakulásáról, 
eszerint

Nagykálló város Képviselő-tes-
tületi ülésének zárásaként a vá-
rosatyák döntött ek arról is, hogy 
a település lakóinak 2011. de-
cember 20-án 17 órakor tartanak 
Közmeghallgatást, a városi mű-
velődési központ aulájában.

2. NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓKRÓNIKA

A közelmúltban városunk jegy-
zője, dr. Török László Tokajba, 
Técsőre és Glasgow-ba látoga-
tott , ahol több, Nagykálló fej-
lesztésére is irányuló tanácsko-
záson, konferencián vett  részt.

Az utazás első állomása Técső: 
nem is igazán konferencia volt, 
inkább tárgyalás a testvérváro-
sunkkal arról, hogy a Korányi 
program az első lépés a Zöld 
Nagykálló arculatának kialakí-
tásában. Ennek a programnak 
voltak infrastrukturális beruhá-
zási részei (kerékpárút, energia-
hatékonysági felújítás), illetve 
tudatformáló akciók, amiket az 
önkormányzat önerőből csinált, 
mint például a Critical Mass 
vagy a Korányi Frigyes Gimná-
zium felújítása. Dr. Török László 
kérdésünkre elmondta: „A técsői 
polgármester - és alpolgármester 
úrral arról beszélgett ünk, hogy 
közösen ki tudunk-e alakítani 

egy olyan koncepciót, aminek 
célja, az élhető város megvalósí-
tása. Ezzel kapcsolatban az Eu-
rópai Unió Bizott ságának van 
egy ajánlása, ami a fenntartható 
városmodellre vonatkozik: ezt 
próbálnánk megvalósítani, ha-
tár menti együtt működésben. A 
técsőieknek is voltak elképze-
léseik, így remélhetőleg jövő év 
elején két pályázat is származik 
majd a tárgyalásból.”
A 12. Tokaji konferencia terület- 
és településfejlesztésről szólt. 
Ilyenkor lehetőség adódik ösz-
szegyűjteni azokat a gondolato-
kat, amiket a környező városok 
és szakértők megfogalmaznak. 
A konferencia tökéletes alkal-
mat adott  arra is, hogy közvet-
len kapcsolatba kerülhessenek 
azokkal a szakemberekkel, akik 
az Európai Parlamentnél, vagy 
a magyar fejlesztéspolitikában a 
2014. év tervezésével foglalkoz-
nak: az, hogy milyen lesz az Unió 

költségvetése, nagyban megha-
tározza Nagykálló életét is. Vá-
rosunk jegyzője elmondta: „Lát-
juk, hogyan áll Magyarország a 
felkészülésben és milyen céljai 
vannak az Uniónak. Azt gondo-
lom, hogy az eddigi városfejlesz-
téseink teljesen alkalmazkodnak 
ehhez a célrendszerhez”. Ennek 
a célrendszernek az egyik fontos 
eleme a romakérdés megoldása, 
illetve azoknak az európai háló-
zatoknak a kialakítása, amikből 
már többnek részese Nagykálló. 
Ilyen az Op Act program, ami a 
gazdasági válság hatásait vizs-
gálja és kitörési pontokat keres 
a kistelepülések esetében: meg-
felelő városmarketinggel kell 
törekednünk arra, hogy olyan 
környezetet alakítsunk ki Nagy-
kállóban, ami vonzó lehet egy 
befektető számára.

A glasgow-i konferenciáról a követ-
kező oldalon olvashatnak

Már több éve működik az egészségfejlesztő mentálhigiénés munkaközösség a Nagykállói Egyesített  
Óvodában. Munkásságukról és eredményeikről Trefán Jánosnét, a munkaközösség vezetőjét kérdez-
tük.
Milyen célokat tűztek ki a munkaközösség elé megalakulásukkor?
Közösségünk hat éve alakult, és már az első évben kidolgozta programját, melynek célja a család egész-
ségmegőrző szemléletének kialakítása és fejlesztése. Ez nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőr-
zésére is vonatkozik. Ennek szellemében létrehoztuk az óvoda és a család együtt működésének újszerű 
formáit. Ilyen például a múzeumi séta, ahol Nagykálló történelmi múltjával és híres személyeinek életé-
vel kapcsolatos ismereteket kaphatnak az érdeklődők, így a szülők kimozdulnak ott honról. Fontos, hogy 
jól érezzék magukat közösségünkben, ahol egymással beszélgetve érezhetik, véleményük meghatározó 
az óvoda és a család kapcsolatában. Változik a saját életszemléletük, ha pedig pozitívan változik, akkor 
hisszük, hogy egy egészséges életszemléletű családban olyan gyerekek nevelkednek – látva a szülők pél-
dáját –, akik ennek megfelelően élik majd saját életüket.

Milyen programokat szoktak szervezni a szülők és a gyerekek számára?
Évi két alkalommal szervezünk családi sportdélutánokat. Ezeken a rendezvényeken a felnőtt ek és a gye-
rekek egymással versengenek. Célunk, hogy az egészséges életmódot és a sportokat népszerűsítsük. 
Évek óta igen népszerűek a gyalogtúrák. Egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokat rendezünk, 
ezek témáit mindig a szülők igényeinek megfelelően tervezzük. Népszerű a szülők színháza is, ahol a 
felnőtt ek egy-egy ünnep alkalmával előadásokat tartanak a gyerekeknek. Nagy örömet szereznek ezzel a 
kicsiknek és persze maguknak is, hiszen mindig siker koronázza a mesék színpadra vitelét.

Elégedett -e eddigi munkájukkal, működésükkel?
Alpolgármesterként büszke vagyok arra, hogy az Egyesített  Óvodában kiváló szakemberek dolgoznak 
és nevelik a 3-7 éves korosztályt úgy, hogy szabadidejükben az országban egyedülálló tevékenységet 
végeznek. Mentálhigiénikusként örülök, hogy sikerült hagyományt teremteni és olyan óvoda-családerő-
sítő programokat létrehozni, amiknek célja az egészségmegőrzés. Óvodapedagógusként örömmel tölt 
el, hogy egyre több szülő kapcsolódik be a programba, ami azt jelenti, hogy igény van rá és szükséges 
továbbvinnünk.

Tárgyalás és konferencia Nagykálló fejlődéséért

Munkaközösség a család egészségéért Még szűkösebb költségvetéssel számolnak

...meg kell húznunk a nad-
rágszíjat, ami nem lesz 
egyszerű, de még így is 
vállalható a következő évi 
költségvetés.”

munkanap:
március 24.
április 21.
október 27.
november 10.
december 15.

pihenőnap 
március 16.

április 30.
október 22.

november 2.
december 24.

Döntött a testületDöntött a testületDöntött a testületDöntött a testület
Fotó: archiv



3.NAGYKÁLLÓI HÍRMONDÓ EU TÜKÖR

2008-ban a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési 
Program III. tengelyes vi-
dékfejlesztési intézkedésé-
nek keretében hirdett e az 
IKSZT pályázatot.
A beruházás Nagykálló-Lu-
dastó Geszterédi út 1. szám 
alatt , az egykor iskolaként 
használt épület felújítását és 
az azt követő működtetését 
foglalja magába.
Ennek köszönhetően a 
Nagykállóhoz tartozó Lu-
dastó tanyán szolgáltató 
központ kerül átadásra. A 
beruházás keretein belül sor 
került vizesblokkok kiala-
kítására, a parkolási lehe-
tőségek kialakítására. A kis 
kávézóval, raktárral, az új 
fűtésrendszerrel, nagyon ba-
rátságos európai tér lett  lét-

rehozva az ott  élők számára.
Az ÚMVP III. tengelyes in-
tézkedésének célja: a vidé-
ki lakosság megtartása ér-
dekében helyben elérhető 
alapszolgáltatások körének 
bővítése, minőségének és 
hozzáférhetőségének javítá-
sa többfunkciós szolgáltató 
központok létrehozásával. 
I. körben az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér kiala-
kítása cím elnyerésére kel-
lett  pályázatot benyújtani, 
melyet 2009. őszén kapott  
meg Nagykálló. Fontos té-
nyező, hogy a címbirtokos-
ság főképpen az 5000 lakos-
ságszám alatt i települések 
számára volt kiírva, ezért 
esetünkben a külterületi te-
lepülésrész kiválasztásával 
indokolhatt uk kérelmünket. 
Ludastó esik a legmesszebb 
a várostól, és a lakosság-

szám 1 km2-re eső száma is 
megfelelt a kiírásnak.
II. körben nett ó 44 616 148 Ft 
támogatást nyert Nagykál-
ló. A 163,37 m2 alapterületű 
épület került felújításra, va-
lamint megvalósult egy kü-
lönálló kerékpártároló is.
A tervek szerint 2012. tava-
szán nyit a Közösségi ház, 
ahol 1 fő főállásban és 2 fő 
részmunkaidőben foglal-
koztatott  munkatárs várja 
majd a Közösségi ház szol-
gáltatásait igénybe vevő la-
kosságot.
A Közösségi ház a lakos-
ság számára változatos le-
hetőségeket fog biztosítani, 
úgymint ifj úsági programok 
szervezése, közösségi inter-
net hozzáférés biztosítása, 
könyvtári szolgáltatások, 
egészségfejlesztési progra-
mok.

Befejeződött  a Nagykálló-Lász-
ló tanyára vezető mezőgazda-
sági út burkolat-felújítása és 
szilárd burkolatt al történő ki-
építése vízelvezető kialakításá-
val, mely az idén valósult meg 
28.567.704 forint Európai Uniós 
támogatásból. 

Nagykálló Város Önkormány-
zata a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal által önállóan 
pályázott  és nyert támogatást 
a projekt megvalósítására. Az 
Önkormányzat 2010. április 24-
én a Szabó Mérnöki Iroda Bt. 
megbízása által megterveztett e 
a Nagykálló László tanyára ve-
zető mezőgazdasági út burkolat-
felújítását, illetve Üveges Zsolt 
tervezésében a burkolat-felújí-
tás utáni csapadékvíz elvezetés 
tervdokumentációját. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóságtól az Ön-

kormányzat 2010. április 27-én 
kapott  jogerős engedélyt a bur-
kolat-felújításra, illetve a környe-
zetvédelmi felügyelőségtől 2010. 
május 28-án jogerős vízjogi léte-
sítési engedélyt a csapadékvíz 
engedélyezésről.
A kivitelezést végző Teszovál 
Kft. ügyvezetője, Teremi István 
elmondta, hogy egy új útcsatla-
kozás került kialakításra a régi 
megszüntetése mellett , mivel 
egy balesetveszélyes kiforduló 
ezt szükségessé tett e. A tervezett  
útburkolat 4 m szélességben és 
1867 m hosszúságban valósult 
meg. A műszaki átadás-átvételre 
2011. november 3-án került sor, 
jelenleg a forgalomba helyezési 
eljárás van folyamatban a köz-
lekedési hatóságnál. Az autósok 
így biztonságosabb feltételek 
mellett  közlekedhetnek majd 
ezen az úton.

Biztonságosabb lett a László tanyára vezető mezőgazdasági út

Közösségi Ház Ludastón

Ilyen volt... ...és ilyen lett

Egy, a romák integrálásáról szóló konferencián vett  részt a közelmúltban városunk jegyzője, dr. Török 
László Glasgow-ban.

A glasgow-i konferencia elsősorban a roma munkanélküliség megoldásának lehetőségeivel foglalkozott .
Nagykálló jegyzője az Európai Bizott ságnál dolgozó és fejlesztési ügyekkel foglalkozó magyar szak-
emberrel, Ürmös Andorral  ismertett e városunk romaintegrációjának tervezett  lépéseit. A szakember 
támogatt a ezeket az elképzeléseket. Dr. Török László elmondta: „A városnak is fontos, hogy legyenek 
közvetlenül bizott sági kapcsolatai. Úgy gondolom, ezt sikerült megalapozni és remélhetőleg Ürmös An-
dor ellátogat majd Nagykállóba, és személyesen is megtekintheti azokat az fejlesztéseket, amiket roma 
ügyben csináltunk. A konferencián olyan gyakorlatokkal találkozhatt unk, amik segítséget nyújthatnak 
nekünk is a romák integrációjában. Mindez állami támogatás nélkül nem lehetséges, de reméljük, a kor-
mányzat a későbbiekben is támogatja az ilyen programokat.” 
Más országokban is sok elismert szakember foglalkozik ezzel a kérdéssel, a menedzsment, illetve a ro-
mák szempontjából megközelítve. Ezt a tevékenységet az Európai Unió fi nanszírozza, így mi ingyen 
juthatunk hozzá a szükséges ismeretekhez.

Konferencia a munkanélküliség megoldásáért

Első a biztonság

Az anyagokat összeállította: Borsy Adrienn



A „Vásárhelyi Tehetség-
pont”november utolsó hétvé-
géjén negyedik alkalommal 
rendezte meg a Beugrócska 
című Improvizációs Versenyt, 
ahol a kicsik és a nagyok is 
megmutathatt ák, mire képe-
sek a színpadon. 

A rögtönzésé volt a főszerep a 
két napos rendezvényen: a négy 
fős csapatoknak tíz-tizenöt perc 
állt rendelkezésükre, hogy ki-
dolgozzák és felkészüljenek a 

különböző szituációs feladatok-
ra. Többek között  verseket zené-
sített ek meg, szavak köré építet-
tek jeleneteket, de Strauss egyik 
híres szimfonikus költeményére 

is komponáltak. Bár a feladatok 
teljesítése komoly kihívást je-
lent, Demarcsek Zsuzsa a szer-
vező-pedagógus elmondta, ezek 
a rögtönzésről szóló játékok a 
színpadon kívül, a való életben 
is sok segítséget nyújthatnak a 
fi ataloknak, hiszen elősegítik az 
összetett  és gyorsabb gondolko-
dást. 

Szombat délelőtt  az alsó- és fel-
ső tagozatosok csoportjai léptek 
színpadra, később a középisko-
lások „Fejezd abba! Avagy, amíg 
nem te vagy az én anyám én va-
gyok a te anyád!” című darabját 
láthatt ák a fi atal színészpalán-
ták. Este vetélkedőn, táncházon, 
zenélésen és éneklésen vett ek 
részt a Korányi Frigyes Gimná-
zium tanulói, akik a második 
napon mutatt ák meg tudásukat 
a Móricz Zsigmond színház mű-
vészeiből álló zsűri előtt .

A Beugrócska két napja remek 
hangulatban telt mindenki ré-
széről és a verseny jövőre is vár-
ja a vállalkozó kedvű színjátéko-
sokat, zenészeket.

(Leskó Balázs)
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Szakmai gyakorlat keretében 
látt ak neki a Kállay Rudolf 
Szakiskola diákjai az Ámos 
Imre képtár, illetve iskolá-
juk kerítésének felújításába, 
mellyel a város költségeinek 
csökkentését is segítik.

Megújult az Ámos Imre Kép-
tár, a Kállay Rudolf Szakiskola 
kerítése és azok a mechanikus 
óralapok, melyeket a reformá-
tus műemléktemplom adomá-
nyozott . A kőműves diákok már 
nekilátt ak a munkának, mellyel 
a város költségeit is csökkentik, 

hiszen így az önkormányzatnak 
csupán az anyagköltséget kellett  
a rendelkezésükre bocsátania. 
Ferencziné Kerezsi Eleonórá-
tól, a szakiskola igazgatónőjétől 
megtudtuk: az iskola igyekszik 
a fi atalok számára megfelelő 
munkákat találni, hogy később, 
az életben is könnyebben elhe-
lyezkedjenek a megszerzett  ta-
pasztalatok segítségével. Ez egy 
ösztönzés is számukra, mert az 
ilyesfajta munkával az utókor-
nak is maradandót alkothatnak, 
így mindig arra törekednek, 
hogy a munka tökéletes legyen. 

November hónap utolsó va-
sárnapján régiségpiac várta 
Nagykálló lakosait a régi mű-
velődési központ mögött .

Régiség és- bolhapiacokon min-
dig lehet találni hasznos és egy-
ben értékes tárgyakat. Ami más-
nak már ócskaság, az egy gyűjtő 
számára igazi kincs és nem hi-

ányozhat a polcáról. A piacra 
délelőtt  kilátogató érdeklődők 
sok könyv, kerámia és igazi régi-
ség között  válogathatt ak. Voltak 
katonai távcsövek, precíz irány-
tűk, ezermesteri szerszámok és 
öntött vas teáskannák. Csalódást 
tehát senkinek sem okozhatott  a 
nagykállói régiség -és bolhapiac 
kínálata.

Improvizációs Verseny a színésznövendékeknek

Régiségpiac Nagykállóban

Munkában a szakiskolások

Kiállítás Nagykálló 
kincseiből

Harangodi disznótoros
Biztosan sokan emlékeznek még az októberi jubileumi néptánc fesz-
tivál megnyitójára. A Marinka házaspár által összeállított  koreográ-
fi a óriási sikert aratott . A korábbi és jelenlegi néptáncosok, valamint 
a Hagyományőrző Kállai Kett ős tagjai felejthetetlen produkcióval 
rukkoltak elő. A szakmai zsűri is csak a legmagasabb fokon tudott  
szólni a látott akról. Városunk vezetése már akkor  elhatározta, hogy 
méltóképpen köszöni meg a résztvevők munkáját. A jó hangulatról, a 
felhőtlen szórakozásról, anekdotázásról, és közös együtt létről szólt a 
november 26-i nap a Harangodon. Korán reggel készülődtek a disz-
nóölésre, Árki Att ila (Hacsek) és csapata nagy lendülett el és szak-
értelemmel vetett e bele magát a munkába. A Nagykállói Kiemelten 
Közhasznú Nonprofi t Kft. munkatársai mindent megtett ek annak 
érdekében, hogy a résztvevők semmiben ne szenvedjenek hiányt. A 
hideg idő ellenére forró volt a hangulat, a fi nom forralt bor és a házi 
pálinka megtett e jótékony hatását. Szép lassan megérkeztek a tánco-
sok, akik segédkeztek a munkában, a hangulat fokozásának érdek-
ében előkerült a tangóharmonika is. Marinka Tibor kísérte az alkalmi 
„kórus”-t, akiknek az időközben betoppanó Bürkös Zenekar tagjai 
is besegített ek. A böllér kezei közül szép sorjában kerültek ki a fi no-
mabbnál fi nomabb falatok. Közben a csűrben megterített ék az aszta-
lokat, és a fűtőtestek is jól felmelegített ék a levegőt. Az asztalra került 
az ízletes disznótoros, kezdetét vett e a jól megérdemelt lakoma. A 
különböző korosztályok remekül megértett ék egymást. Mindenki-
nek nagy élményt jelentett  ez a nap, örültek neki, hogy a település 
elöljárói ezzel a gesztussal is elismerték teljesítményüket. Ebéd után 
újra a muzsikáé volt a főszerep, tovább folytatódott  a nótázás, míg az 
est le nem szállt a harangodi dombok közé. 

(Jánóczki József)

Idén harmadik alkalom-
mal nyílt meg a Nagykálló 
Kincsei tárlat, amelyen 30 
amatőr művész 260 kiállí-
tási tárgyát tekinthetik meg 
az érdeklődők a Művelődési 
Központ kamaratermében. 

Kérdésünkre Félegyházi József-
né, a Népművészeti Egyesület el-
nöke elmondta: igyekeztünk úgy 
összeállítani a több művészeti 
ágat is átfogó tárlatot, hogy a 
népi iparművészek mellett  minél 
több helyi, amatőr kézműves is 
bemutatkozhasson.
2011-ben először állított a ki 
munkáit a 19 éves Kiss Edina. 
„Minden általános iskolás ko-
romban kezdődött . Zentainé 
tanárnő ismertetett  meg a 
kerámiával és az ő indítt a-
tására lett em keramikus. Sokféle 
kerámia tárgyam készült már el 
és nagyon örülök annak, hogy 
itt  lehetnek az alkotásaim ezen 
a kiállításon, hiszen már régóta 
szerett em volna megmutatni a 
munkáimat a nagyközönségnek 
is.”
A tárlat 2011. december 15-ig 
látogatható. A tárlat szervezői 
azt tervezik, hogy jövőre ismét 
bemutatják majd a nagykállói 
alkotók legfrissebb kincseit.

Forrás: Nagykállói Televízió

számára igazi kincs és nem hi- kínálata.

Gyakorlaton a diákok

Van, akinek ereklye

Színészi játék

A kiállítási tárgyak között szere-
peltek fotók, kerámiák, festmények 
is.
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Nehezen, de sikerült!

A Nagykállói KE 2011. november 
21-én  lejátszott a második hazai 
mérkőzését a vendég, DEAC csa-
pata ellen. Hétfői nap lévén saj-
nos nagyon nehezen indult a ta-
lálkozó a kállói alakulat számára. 
A hazai csapat az első félidőben  
mindössze 37 pontot, míg az el-
lenfél  51 pontot dobott .  A félidő 
után összekapták magukat Ko-
vács Tibor játékosai: a harmadik 
negyed végén csak két pont volt 
a hátrány. A negyedik negyed-
ben az elfáradt debreceni csapat 
nem tudta növelni előnyét, ellen-
ben  a NKE 20-at dobott . Ezzel a 
mérkőzés 85-73-as hazai győze-
lemmel zárult! 

Következő hazai mérkőzésünk 
december 9-én, 18.00-tól  lesz a 

miskolci Földes ellen!

Minden szurkolót szeretett el 
várunk, a belépés ingyenes!

Csizmadia Levente

Fagyos, hideg időben indult út-
jára a labda Fehérgyarmaton a 
Szi-Zo Sport megyei I. osztály 
15. fordulójában, ennek ellenére 
szép számú közönség előtt  kezd-
hett e meg a játékot a két gárda. 
Karaff a István már a meccs elején  
megszerezte a vendég Nagykálló 
számára a vezetést. Ezt követően 
a hazaiak vezett ek több akciót és 
sikerült is az egyenlítés, majd a 
félidő derekán egy középpályán 
szerzett  labdával a vezetést is át-
vett ék. A vendégekben azonban 
volt tartás és egy formás támadás 
után Imre Jánosnak köszönhető-
en sikerült az egyenlítés. Az első 
játékrészben már nem esett  több 
gól. A fordulást követően a haza-
iak domináltak és ez sajnos újabb 
gólt eredményezett . Nagykálló 
mindent megtett  az egyenlítés 
érdekében, de gól nem született , 
ez pedig azt jelentett e, hogy a 
három pont a hazaiaké maradt. 
A játék képe alapján a hazaiak 
megérdemelten szerezték meg a 
győzelmet és szilárdított ák meg 
helyüket a tabellán.

Fehérgyarmat-Nagykálló 
3-2 (2-2)

Jánóczki József

Focivilág

December elején már hagyomány, hogy a Mikulás felkeresi a házakat és apró ajándékokat hagy a 
kikészített  csizmákban. No és persze ellátogat azokra a helyekre, ahol a kicsik nagy számban van-
nak együtt .

„Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!” A jól ismert dalocska sokszor, sok helyen hangzott  már 
fel az elmúlt napokban Nagykállóban. A Mikulás pedig meghallott a a gyerekek kérését és hosszú útra 
indult a városban.
Először a Szivárvány Óvodába látogatott  el a nagyszakállú, ahol az apróságok már nagyon várták az 
érkezését. Verseket, énekeket tanultak, és az óvó nénik segítségével szépen feldíszített ék a csoport-
szobákat is. Kisvártatva megérkezett  a távoli, ködös, hófödte csúcsok messzeségéből a fehér szakállú 
Mikulás. Az egyes csoportok külön dallal, verssel köszöntött ék a bőkezű ajándékot osztó vendéget, aki 
csoportonként adta át meglepetéseit. Miután mindenki átvett e csomagját és a műsorszámok is a vé-
gükhöz értek, a Télapó elköszönt. Hosszú út állt még előtt e, hiszen a Korányi Frigyes Gimnáziumban 
újabb gyermekcsoport várt rá.
Amíg a Télapó megérkezett  a Beteg Gyermekekért Alapítvány mikulás ünnepségére, addig az izgatott  
kicsiknek Lulu bohóc kedveskedett  egy műsoros összeállítással. A gyerekeknek nem kellett  sokat vá-
rakozniuk, hiszen hamarosan nyílt az ajtó és megérkezett  a várva várt Mikulás. A gyerekek kíváncsian 
nézték, a bátrabbak verssel köszöntött ék a Télapót, aki idén is közel száz nagykállói beteg kisgyer-
meknek hozott  ajándékot. Miközben a gyerekek átvett ék az ajándékokat, a HÍD Közösségi Házban is 
ajándékozásra került sor. Bogdán Zoltán, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke adott  át a Télapó 
nevében 100 roma gyermeknek kisebb ajándékokat.  A télapónak azonban ezzel nem ért véget az útja 
Nagykállóban, ellátogatott  még az Általános Iskolába és a Brunszvik Teréz Óvodába is. Reméljük, sen-
ki sem felejtett e el megtisztítani, s kitenni a cipőjét, csizmáját az ablakba.

Nagykállóban járt a Télapó

Megérkezett!

Juhász Zoltán köszönti Dáv-
id Józsefet 90. születésnapján
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2004 év végén Nagykállóba látogatott Dávid Ibolya. Beszélt azokról a szervezetekről, alapítványokról 
akik a nőket, a segítségre szorulókat segítik. A kötetlen beszélgetést követően Czérnáné Vass Mónika 
megkezdte a szervezést és 2005-ben különálló egyesületként bejegyezték a Nagykállói Nőszövetséget, 
melyről Borsiné Sveda Anitát, az egyesület elnökét kérdeztük.

Mik a fő célkitűzései az egyesületnek?
Tevékenységi körünkben minden olyan szociális elem megtalálható, ami napjainkban sajnos egyre nagyobb 
szerepet kap. Egyre nagyobb szükség van arra, hogy aki teheti segítséget nyújtson. Legyen az civil szervezet, 

intézmény vagy magánember. Elsősorban a hátrányos helyzetben lévő családoknak és gyerekeknek próbá-
lunk segíteni. Ruha, játék, megunt használati tárgyak gyűjtését szervezünk minden évben, legalább egy 

alkalommal. Volt olyan család, akinek ágyat vagy elektromos konyhai eszközt tudtunk adni. 

Milyen rendezvényeket szerveztek eddig?
Szerveztünk már jótékonysági bált, melynek a bevételével egy beteg gyereket egyedül nevelő 
nagykállói édesanyát segítettünk. Rendeztünk megyei hatókörű esélyegyenlőségi konferenciát, 
ahol a meghívott vendég Pregitzer Fruzsina volt. Minden évben bekapcsolódunk a szemétszedési 
akcióba is, mert feladatunknak tekintjük a korszerű, kulturált, egészséges életmód ismereteinek 

népszerűsítését. Szerveztünk színházlátogatást, kirándulást, sőt, egy hagyományos disznóvágást is, amit a helyi televízióban megtekinthet-
tek az érdeklődők. Többször szerveztünk előadásokat, amikre neves szakembereket hívtunk. Vendégünk volt Dr. Kertes János nőgyógyász, 
Prof. Dr. Bánki M. Csaba pszichiáter, Dr. Bereznai Gyöngyike bőrgyógyász, és még sorolhatnám.  2007-ben a Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rummal közösen rajzpályázatot hirdetettünk „Az egészséges életmód gyermekeink szemével” címmel. Az elkészült alkotásokból kiállítást 
szerveztünk a Művelődési Központban. A legszebb alkotások készítőit  értékes ajándékokkal jutalmaztuk. 

Együttműködnek más szervezetekkel is?
Fontosnak tartom, hogy más civil egyesületekkel is együttműködjünk, mert közösen sokkal könnyebb minden. Két éve szervezünk Családi 
napot a Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvánnyal karöltve. Két-három éve útjára indítottunk egy kezdeményezést:  a nagykállói diáko-
kat, a fiatal korosztályt szeretnénk megismertetni a hagyományőrzéssel, az elmúlt korok tevékenységével. Ezzel a céllal szerveztünk bemuta-
tókat a Szilágyi István Emlékházban, („tejes hét”) ahol a nőszövetség tagjai és Manyika néni bemutatták a gyerekeknek a tej útját: hogyan lesz 
a tejből tejföl, túró, vaj. Ezeket a munkafolyamatokat ki is próbálták a diákok, majd a kész terméket elfogyaszthatták. Ez a program folytatódik 
a karácsonyi időszakban is. December 12-től négy napon keresztül karácsonyi mézeskalácsot sütünk az alsó tagozatos diákokkal. A gyerekek 
kiszaggatják a karácsonyi formákat, megsütik, majd kidíszítik. Mi ezzel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek felkészülhessenek az 
ünnepre, illetve hogy elsajátíthassák a házi praktikákat.

Mi volt a legutóbbi „akciójuk”?
Legutóbb zenés-táncos mulatságot szerveztünk. A befolyt összegből a Nagykállói Szociolaborban tevékenykedő értelmi fogyatékos, más 
képességekkel rendelkező társaink lehetőséget kaptak arra, hogy ellátogassanak az Országházba, és ebédelhessenek a ’MEKIBEN’. Szerveze-
tünkön belül megalakult egy kézimunkakör, ahol rendszeresen összegyűlnek a lányok, asszonyok. Itt lehetőséget kapnak arra, hogy tanulja-
nak egymástól, mintát cserélhessenek és büszkélkedhessenek az elkészült munkáikkal. 
Örülök annak, hogy a tagjaink között a fiatal, a közép és a nyugdíjas korosztály is jelen van. Együtt munkálkodunk céljaink megvalósításán 
és természetesen jókat beszélgetünk, kirándulunk, sütünk-főzünk, és ami a legfontosabb: valahová tartozunk.

Civil szervezet
Nőszövetség

A környezetvédő munkaközös-
ség bemutató foglalkozására a 
Csillagocska csoportban került 
sor.  Az őszi termések felhaszná-
lásával készített hangszerekkel 
a tapasztalatszerzés, élmény-fel-
dolgozás változatos lehetőségeit 
figyelték meg a résztvevő óvoda-
pedagógusok.

„A dajka is modell” munkakö-
zösség a dajka nénik szakmai 
műhelye. A szakmai munkán túl 
fontos feladatnak tekintik a kö-
zös cselekvést partenerikkel és az 
esztétikus környezet kialakítását. 
A természetvédő munkaközös-
séggel, a szülőkkel és a Város-
védő Egyesülettel közösen tették 
szebbé óvodájuk környezetét. 

A Katica csoportban hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülő 
Tökpartin jelmezbe öltözve, vi-
dáman töltötték a napot a gyer-
mekek. A jó hangulatú versenyjá-
tékok után jó ízűen kóstolgatták 
az egészséges sült tököt. 

Bemutató foglalkozás

„A dajka is modell”

Tökparti

Boros Villő, Demendi Viktória, 
Dorka Dorina, Elek Marcell, 
Majoros Tibor, Orosz Gergő, 
Ónodi Milán, Tisza Bernadett, 
Kocsán Bence, Adi Máté, Erdei 
Emese, Szilágyi Gizella, Szi-
lágyi Zsolt, László Melissza, 
Orosz Zsófia, Ács Tamás, Ma-
jor Zsombor, Szerencsi Hanna 
Laura, Vass Eszter, Demendi 
Dorina, Virágos Kíra, Kozma 
Miklós, Harangozó Marcell, 
Szijjártó Lilla, Kárászi Balázs, 
Szijártó Zsuzsanna, Szász Nóra, 
Vadász Arnold, Nagy Dóra, 
Szijjártó Alexa

Óvodapedagógusok: 
Máté Tiborné, 
Vámosiné Csányi Judit

Dajka néni: 
Bodnár Ferencné

A Süni csoport

Faültetés a Vadkerti 
Tápcsatornán

Összefogás a zöldebb környeze-
tért! A Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület tagjai fákat, cserjéket 
telepítettek a Tápcsatornához ve-
zető út mentén.
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Könyvjelző

„Örök emlékezetben lesz az igaz és nem fél gonosz hírhallástól!”
Zsolt 112/111, 7./.
Szent Miklós püspökre mennyire illik a zsoltáros kijelentése.
Régóta nagy tiszteletnek örvendett  az emberek között .
Ő a Keleti Egyház pártfogója. Ahol a templomban ikonosztázion /képállvány/ van, ott  látható a képek 
között . 1600 év távlatából is jótett ei, emberszeretete ott  él az emberek szívében. Évente az ünnepnapján 
nevében ajándékozzák meg a gyerekeket. Áldozatos szeretete a felebaráti szeretet példaképe lett . Szent 
Miklós életéről nem sokat tudunk. Ajándékozó szeretetét később legendák színesített ék. Kis-Ázsiában 
Müra városában élt. Amikor a myrai püspök meghalt, a környék püspökei összejött ek, hogy megvá-
lasszák az utódot. Közülük az egyik éjjel szózatot hallott : „holnap délben állj a templom kapujába, s 
az első ember, aki akkor belép Miklós nevű lesz, őt szenteljétek püspökké”. És valóban Miklós volt az, 
aki először jött  a templomba – megválasztott ák és ő lett  Myra püspöke. Már életében az árvák, az öz-
vegyek és a szegények atyjának nevezték. 345. körül halt meg. Temetése napján december 6. volt. Ezen 
a napon tartjuk ünnepét. A hagyomány szerint az egyik szomszédja nagy szegénységben élt. Három 
lányát nyilvános házba akarta adni. Miklós úgy segített  rajtuk, hogy éjnek idején a nyitott  ablakon át 
bedobott  egy zacskó pénzt, így először a legidősebb lány tisztességesen férjhez ment. Majd a titkos 
segítséggel a másik két lány is férjhez ment. Egy nagyon fontos tény járult hozzá szent Miklós tisztele-
tének növekedéséhez. A 11. század második felében a mohamedánok megszállták kis-Ázsiát és azt a 
várost is, ahol szent Miklós ereklyéit őrizték.. Bari olasz kereskedői megszerezték Miklós ereklyéit és 
Itáliába vitt ék. 1087. május 9-én érkeztek meg a szent ereklyéi Bariba. Ott  azonnal nagy csodák kezdtek 
történni és később is. Később egy hatalmas templomot épített ek, s az ereklyéket ott  helyezték el. Bari 
városa nagy és híres zarándokhely lett .

Dr. Soltész Mihály parochus

Volt egyszer egy szegény árva kislány. Idegenekkel élt, mert meghaltak a szülei. 
Jó gyerek volt. Munkaszerető, engedelmes. Ó, hogy szerett ék valamikor a szülei! 
De a gazdái nem szerett ék. Kicsi volt még, de többet kellett  dolgoznia, mint a fel-
nőtt eknek. Nappal annyi dolga volt szegénynek, hogy a vízhordás már éjszakára 

maradt. Messze volt a folyó, nehéz volt a vödör, nehéz volt a vödrök tartórúdja. Kicsi volt a leányka, alig ván-
szorgott  a nehéz teherrel. A ruhája szakadozott  volt, a lábán meg egy pár ócska tobork lötyögött . Amíg hazaért, 
sokszor letett e a földre a nehéz vödröket, meg-megpihent egy kicsit, sóhajtozott  meg sírdogált ott  egyedül, kint 
a folyó partján, a hideg, szeles éjszakában. Nem volt élő ember, aki egy kedves szót szólt volna hozzá. Egyszer, 
amikor így csöndesen sírdogált, valaki a fejére tett e a kezét: Ne sírj, kislányom! Gyere velem, nálam jó dolgod 
lesz! Nem kell vizet hordanod, nem kell nehéz munkát végezned, hanem játszhatsz a kis pajtásaiddal! Hátrané-
zett  a kislány, és látt a, hogy a Hold beszél hozzá, a Hold jött  le érte és hívta magához. És ő elment vele. Azóta nem 
hord vizet, hanem játszik, mint a többi gyerek. De a vízhordó rudat meg a vödröket felvitt e magával a Holdra.

Az árva kislány 
és a hold 

(Lapp népmese)

ÜZEN A BIBLIA
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KELLEMES KARÁCSONYT ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET kívánunk 
minden könyvtárlátogatónak!

F e l n ő t t e k n e k
Szépirodalom
- Találkozás a halállal /Christie, 
Agatha/
- Csárdás /Pearson, Diane/
- A Brontë lányok /Kohler, Sheila/
- A bankár /Frei Tamás/
- Egy új élet reménye: az ébredés 
könyve /Martin, Charles/
- Célvonal  /Zannoner, Paola/
- Magdalena áldozata  /Courths-
Mahler, Hedwig/
- A Finkler-kérdés  /Jacobson, Ho-
ward/
- Haruko hercegnő  
/Schwartz , John Burnham/ 
- Különös özvegység  /Heyer, Ge-
orgett e/  
- Karácsonyi égbolt : egy titkos 
szerelem története /Lévai Katalin/ 
Szakirodalom
- Magyar statisztikai évkönyv 
2010.
- Keresztény közéleti személyisé-
gek a XX. Században
- A mi 20. századunk /Romsics I./
- Horgolt csillagok  /Dombauer 
Lászlóné/
- A rák természetes gyógymódja 
és megelőzése  /Oláh Andor/ 
- Csodálatos kutyák: alapvető 
tudnivalók és érdekességek 
/ O’Meara, Ryan/
- Biológiai fejtörők és tesztek : 
[bio-logika] / Szeberényi , Sebők
- A Föld természetrajza; A Föld 
politikai és gazdasági térképe

- Hiperaktív álmodozók: jobbak, 
rosszabbak, mások /Ferek, Marko/
- Egy sor cigány : huszonnégy 
mai magyar /Korniss -Závada/ 

G y e r m e k e k n e k
- A titkos kert /Burnett , Frances 
Hodgson/ 
- Segítség, ember /Nógrádi Gábor/ 
- Delfi nek hátán; Vadnyugati ka-
landok /Osborne, Mary P./
- A kékszemű  /Molnár Ferenc/ 
- Pán Péter /Barrie, James Matt hew/  
- Gulliver utazásai  /Leger, Elke/
- Pille új ott honra lel; Cirmos ba-
rátra vágyik /Webb, Holly/ 
- Örök barátok  /Woods, Titania/
- Szépségkirálynő kerestetik! 
/Brezina, Thomas/
- Hogyan kerülnek a lyukak a 
sajtba?: közel 300 agyafúrt kérdés 
és válasz 
- Karácsonyi vándorok 
/Lackfi  János /
- A kis karácsonyfa: [varázslatos 
mese a játékok világában] 
/Ronchi, Dugald/

Tájékoztatjuk kedves olvasó-
inkat, hogy könyvtárunk
2011. dec. 24 és dec. 31 között  
ZÁRVA tart.

Lapunkban sorozatot indított unk Nagykálló büszkeségeinek bemuta-
tására!

Az információk alapján ismerjék fel városunk szülött jét és írják meg nekünk a nevét
levélben a Nagykállói Hírmondó Szerkesztőségébe (4320 
Nagykálló, Korányi út 23-27.), vagy 
e-mailben:  nagykalloihirmondo@gmail.com címre.
A beküldés határideje: 2011. december 16. 16.00 óra
A nyertes könyvjutalomban részesül, nevét a következő lapszá-
munkban olvashatja.

Mostani feladványunk: Szülőhelyén Nagykállóban végezte a hat gim-
náziumi osztályt, majd 1834-ben a Debreceni Református Kollégium 
felső osztályába iratkozott  be és két évig teológiát tanult. Az 1840/41-
es iskolai évben esküdt felügyelővé és egyszersmind a gimnáziumi 
V. (poétikai) osztály köztanítójává nevezték ki a kollégiumban, mely 
állásában 1842 tavaszáig maradt. Külföldi tanulmányútjáról hazatérve, 
1845. szeptember 25-én a máramarosszigeti hitt ani tanszékre válasz-
tott ák meg. 1850-ben, mikor igazgatónak választott ák, szózatot írt a 

hazai protestánsokhoz, melynek eredményéül nevezetes adományok folytak be a taninté-
zet pénztárába. A Magyar Tudományos Akadémia 1846. december 20-án levelező tagjának 
választott a. Tanárkodásának negyvenéves jubileuma alkalmával a császár a Ferenc József-
renddel tüntett e ki. Mint főiskolai igazgató 1896-ig működött ; ekkor nyugalomba vonult. 

Gratulálunk előző heti
nyertesünknek, 

Morong Anitának!

Nyereményét 
szerkesztőségünkben 

veheti át.

Önzetlen segítség
10 mázsa narancsot osztott ak szét a városban. Az önzetlen felajánló Fabian Gonzales volt, aki 
nemcsak a szociolaborban tevékenykedő más képességű fi atalokat segíti. A legkisebbektől 
a legidősebb korosztályig mindenki pótolhatt a a téli vitaminszükségletét.
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HIRDETÉSI SZELVÉNY

Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykál-
lói Hírmondó következő számában ingyenesen tegyék 
közzé.

A hirdetés szövege: ..............................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Név: ........................................................................................
Cím: ........................................................................................

Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig 
szíveskedjen leadni a Polgármesteri Hivatal - So-
mogyi Béla u. 5-7. szám alatt i - ügyfélszolgálati 
irodáján.

Tisztelt Olvasóink!

A Nagykállói Hírmondó hasábjait bővíteni szeretnénk egy vá-
rosi eseménynaptárral. A pontos információk érdekében  kér-
jük, küldje el számunkra az Ön, vagy közössége által szervezett  
események pontos időpontját, részleteit és mi lehetőségeinkhez 
mérten megjelenítjük és beszámolunk róla a városi média felü-
letein.
Üzenetét eljutt athatja szerkesztőségünkbe (4320 Nagykálló, Ko-
rányi út 23-27.), vagy email címünkre, a nagykalloihirmondo@
gmail.com-ra.

Segítségét köszönjük!

TEMETKEZÉS
4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

A nap 24 órájában 
áll

a lakosság
rendelkezésére

Veres János temetkezési vállalkozó
Telefon: 42/263-149, 06-30/361-540, 

06-30/276-9302

A TESZOVÁL Kft. minden nap 
0-24 h-ig áll a lakosság 

rendelkezésére az alábbi 
szolgáltatásaival

ÁLLANDÓ ÜGYELET

VÍZKÖZMŰ:
hibabejelentésések

Telefon:
42/263-404

06-20/399-1251
TESZOVÁL Kft.

Nagykálló, Bercsenyi u. 6.

TEMETKEZÉS:
Éjjel-nappal

hívható 
telefonszámok:

42/263-267,
20/399-1240, 
20/324-5288

Kedves tévénézők!

A Diák Csemege kívánságműsora 
vasárnap (2011.12.11.) a Korányi 

Frigyes Gimnáziumból jelentkezik 
napjaink legújabb slágereivel, a 

diákok kedvenceivel.

Aktuális híreinkről, forgatási ren-
dünkről és szavazások módjáról a 
www.facebook.com/diakcsemege

weboldalon tájékozódhatnak.

Jó szórakozást kívánunk!

Az elmúlt
két hétben

nem történt
házasságkötés 

Elhunyt szerett eink:

Lakatos János 
Balogh Árpád 

Erdei János 
Ivánka Sándorné

Tóth György 
Székely András 
Tóth Józsefné 
Török János

LAKÁS

Nagykállóban 2 + fél szobás, 
kett ős fűtőrendszerű, össz-
komfortos lakás eladó.
Érd.: 20/381-6389

Nagykálló központjában 51 
m2-es 2 szobás, amerikai típu-
sú konyhával és mediterrán 
jellegű fürdőszobával rendel-
kező lakás eladó.
Telefon: 0620/4409135

Nagykállóban a Korányi úton 
lakás+üzlet együtt  vagy külön 
bérbe vehető.
Érd.: 30/349-7653

Nagykálló Kert utca 57. szám 
alatt  2,5 szobás, összkomfor-
tos, gáz vegyes fűtéssel, pincé-
vel, melléképületekkel, ipari 
árammal ellátott  ház eladó.
Érd.: Bihari Béláné; Tel.: 30/ 
203-6904

Nagykálló Ludastón 2 és fél 
szobás, fürdőszobás családi 
ház kertt el és melléképületek-
kel eladó.
Érd.: 20/943-1487

Nagykállóban 3 szobás össz-
komfortos családi ház mellék-
épületekkel eladó.
Érd.: 20/490-7630

Nagykálló, Szakolyi úton 2 
szobás, kett ős fűtésrendszerű, 
felújítandó  ház eladó! Irány-
ár: 4.8 M Ft.
Tel.: 30/259-2700

EGYÉB

Heverők, franciaágyak, fote-
lek, sarokülők, antik bútorok 
kárpitozását, egyedi puff ok 
gyártását, bútorok javítását 
rövid határidővel vállalok. 
Tel.: 20/396-3561.

Ruha javítást vállalok (cipzár 
csere, aljazás, alakítás...stb.)
Rövid határidővel!
Érd.: 20/536-1981

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, parkett ázás, teljes körű 
építőipari kivitelezés, szép, 
tiszta, olcsó munka, referenci-
ák, garancia.
Érd.: Szabó Csaba; Tel.: 30/906-
1615

Eladó 2 db jó állapotban lévő, 
egyszemélyes, ágyneműtartós 
heverő.
Tel.: 70/ 334-2930

Vagyonőri munkát Nagy-kál-
lóban és környékén vállalok.
Tel.: 30/534-3345

Bármilyen munkát elvállalok.
Tel.: 30/534-3345

23 q koksz egyben, lemezajtó 
(8000 Ft-ért), furik (5500 Ft-
ért) és színes TV (4000 Ft-ért) 
eladó.
Érd.: Veres István. Cím: 4320 
Nagykálló, Bátori u. 96. Tel: 
42/264-294 vagy 20/6425-9797


