A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja

XXVIII. évfolyam 7. szám – 2018. augusztus

A 34. Téka Tábort tartották Harangodon
Véget ért az ország legnagyobb hagyományőrző, összművészeti rendezvénye, a 34. Téka Népművészeti Tábor.
Az idei nyáron
is egy héten át
ejtette bűvöletbe vendégeit a
Téka Népművészeti Tábor
NagykállóHarangodon.
A hely, amely
harmincnegyedik éve találkozási pont
zenészeknek, táncosoknak, a népi kultúra iránt érdeklődő és arra fogékony
közönségnek határon innen és azon túl.
A tábor, amely sokrétű forgatagával egy
igazán üde színfoltja Magyarországnak.
A rendezvény, ami magában hordozza az
állandóságot és a változást, a megújulást
és a hagyományok ápolását.
-A Téka Népművészeti Tábornak éppen
ez az erőssége, a varázsa, hogy magában
rejti a megújulást és a hagyományok ápolását. Itt a sokszínű kínálatban mindenki
megtalálhatja a számára érdekes, kikapcsolódásra, vagy töltekezésre alkalmas
programot. A népzene, a néptánc, az
együttlét, a közös „munka”, az alkotás

öröme jó apropó erre – fogalmazz a tábor
vezetője, Sveda Anita. – Erőssége még,
hogy itt minden korosztály talál magának elfoglaltságot, a kisgyermekektől az
idős korosztályig. S bizonyára nem először említem, de évről-évre örvendetes
megtapasztalni, hogy a táborlakók között
sokan vannak, akik korábban a gyerekeiket, most pedig az unokáikat hozzák Harangodra, emellett egyre több a helybeli,
akik bepillantást nyernek és be is kapcsolódnak a tábor sokszínű világába.
Sveda Anita a nyolc napos rendezvény
záró estjén mondott köszönetet a résztvevőknek, a foglalkozásvezetőknek,
hogy az idei évben is eljöttek az ország
legnagyobb hagyományőrző táborába,
emellett háláját és köszönetét fejezte ki
a munkatársak, a Harangodi Üdülőterület
dolgozói és a Nyolcadiknap Egyesület
tagjai felé, akik lehetővé tették, hogy színes és színvonalas rendezvényt tudjanak
megtartani.
- Nagy öröm számomra, hogy idén sokkal
több résztvevője volt a tábornak, mint a
korábbi évben, pedig az év elején, a Harangod tájrendezése miatt, voltak, akik a
Téka Tábor megszűnését jósolták – mondta a táborvezető.
(Folytatás az 5. oldalon) A táncnak, a zenének mindig központi a szerepe

Megújultak az élményterek

Nagykállóban három játszóteret újítottak fel a közelmúltban:
a Szabadság téren, a Korányi
lakótelep mögött és Kiskállóban,
a Rákóczi út mentén. Az utóbbi
időben már annyira elhasználódtak itt a játékon, hogy szükségessé
vált cseréjük.

Kreatív, színes, változatos, gyerekbarát. Talán ezek a szavak jutnak
eszébe a felnőtteknek, amikor meglátják Nagykálló három megújult
játszóterét. A gyerekeknek pedig
egyetlen gondolatuk támad: szeretnék nyomban kipróbálni! Mindegyi-

Csúcstámadás

A fészekhinta az egyik legnépszerűbb

ket. A csúszdákat, tornyokat, hintákat, mászókákat és a többi, színes és
új játékot. A választék igen gazdag,
hiszen hintából, csúszdából, mászókából is van többféle.
-A felújítás során harminc új játék
került a terekre, jóval több, mint
korábban volt. Ezek az eszközök
a kisgyermekek, kisiskolások és a
kamaszok igényeit egyszerre szolgálják ki úgy, hogy a különböző
korosztályok más-más térrészt
használhatnak a területen – tájékoztatott Juhász Zoltán polgármester.
– A új játszótéri eszközök mindegyike kreatív, képességfejlesztő és

ügyességi játék, EU szabványnak
megfelelő.
Nagykálló Város polgármestere elmondta: „a munkálatok során a Szabadság téren a játszóteret gumi ütéscsillapítóval burkolták, a biztonság
érdekében. Az élmény és játszóterek
Nagykállóban hazai forrásból, a Belügyminisztériumtól kapott támogatásból újulhattak meg nyár közepére.”
A júliusi és augusztusi napokon talán csak a déli forróság idején üresek a játszóterek, de a délutáni, kora
esti órákban nincsenek üres játékok,
egyik játszótéren sem.
Folytatás a 2. oldalon!
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Megújultak az élményterek
másnak adják a hintán, vagy sorban
állnak a mászókánál, a csúszdánál,
hiszen ez volt a célunk, hogy örömet szerezzünk számukra, a közösségi játék pedig hatalmas élményt
jelent. Ezért kérem a városlakókat,

Folytatás az 1. oldalról!

A hat éves Sárközi Hanna szüleivel
érkezett a Szabadság térre játszani.
-A kislányom mindig mondja, hogy
jöjjünk, így amikor időnk engedi, itt
vagyunk, főleg, amióta ezek az új
játékok ide kerültek. Nagyon tetszik
nekünk, mert modern, biztonságos és
szép tiszta – mondja Sárközi Miklós
és felesége Ibolya.
Nagy Mónika kettő és hét éves gyermekeivel érkezett a térre, hogy felfedezzék és kipróbálják az új játékelemeket.

-Végre van olyan játszótér, amelyik
biztonságos, nem kell kapkodni a
gyerek után, hogy baja történik –
nyugtázza az édesanya és mutat az
önfeledten játszó gyermekei felé. –
Jó itt minden, de személy szerint nekem a fészekhinta tetszik, mert kevés
helyen van ilyen.
Szitárné Tóth Tímea Adrienn éppen
segít felkapaszkodni a csúszdás toronyba, hiszen kislánya, Fanni még
csak 16 hónapos, de így is nagyon
jól érzi magát, vidáman kipróbálja a
neki való játékelemek mindegyikét.

gyerekeket, felnőtteket egyaránt,
hogy vigyázzunk ezekre a megújult
terekre, eszközökre, hogy minél
több gyerek felhőtlen órákat tölthessen itt – tette hozzá Juhász Zoltán polgármester.

-Sokkal jobb, mint a régi játszótér
volt, több a hinta, csúszda és sok
olyan elem is van, amit a kislányom
használni tud – mondja az édesanya.
– Nagyon kedveli a babaházat, a mozdonyt és hintát is. Örülök neki, hogy
felújították, mi naponta kijövünk a
kora esti órákba a kislányommal. Annak viszont nem örülök, amikor a 20
év körüliek is itt „játszanak” – tette
hozzá Tímea.
-Városvezetőként számomra nagy
öröm, amikor látom, hogy sok gyerek van a játszótereken, mikor egy-

Hirdetmény a téli rezsicsökkentési támogatásról

Közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy a Nagykállói
Polgármesteri Hivatal a
Képviselő-testület 9/2018.
(III.02.) Önk. rendelete alapján
2018. augusztus 06. napjától
2018. augusztus 17. napjáig
igazgatási szünet elrendelése
miatt zárva tart.
Szociális igazgatás-,
közfoglalkoztatás- és adó
ügyekben ügyelet az alábbiak
szerint alakul:
Hétfő-szerda: 08.00-12.00;
12.30-16.00,
Kedd-csütörtök: 08.00-12.00
Péntek:
az ügyfélfogadás szünetel
Bereczki Mária
jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország
Kormánya 1364/2018. (VII. 27.)
Kormányhatározatában döntött
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló
további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni
támogatásban részesülnek a fűtési
költségek viselésével összefüggésben.
A támogatás igényléséhez ös�szeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.nagykallo.
hu honlapon, vagy Nagykálló Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán (4320

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
szám). Az igénybejelentő lapokat
valamint a lakcímkártyát személyesen, Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára
szíveskedjenek eljuttatni.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.
Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk
további intézkedés céljából.
A Kormányhatározat alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentett
háztartás korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, továbbá,
hogy a természetbeni támogatás a
fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb (pl. szállítási, darabolási) költségeket.
Bereczki Mária
jegyző

Lakossági tájékoztató a szemétszállításról

A Nagykállói Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja
a Tisztelt Lakosokat, hogy 2018.
július 1-től Nagykálló Város területén a kommunális és szelektív hulladék gyűjtését az ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. végzi.

Az elmúlt hetekben az átállás miatt keletkezett szállítási problémákért a szolgáltató ezúton is kéri a
Tisztelt Városlakók megértését.
Tájékoztatják továbbá a nagykállói
lakosokat, hogy a jövőben is a vegyes hulladékot ingatlanonként
egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy
60 l-es szabvány gyűjtőedényből
(kukából) szállítják el az eddig

megszokott napokon. A 60 l és 80
l-es kukához tartozó díj csak akkor
alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az
edény meglétét a megvásárlásáról
készült saját névre szóló számlával
kell igazolni, melyet a bejelentés
dátumától tudnak átállítani). A 60

l edény kizárólag jogszabályban
rögzített önkormányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe
háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot,
illetve veszélyes hulladékot nem
lehet elhelyezni: így pl. nem helyezhető bele hamu, zöldhulladék.

Elérhetőség: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
LAKOSSÁGI: +36 42/508-374, +36 42/508-369, +36 80/205-269
(8-12 óra között, mely mobiltelefonról nem hívható)
VÁLLALKOZÓI: +36 42/508-371
NAV-os behajtással kapcsolatos ügyek: +36 42/508-364
Fax.: +36 42/315-706
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu
Hétfőtől – Szerdáig: 08.00 – 16.30
Csütörtök: 7.00 – 19.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Eseti, nagy mennyiségű lakossági
hulladék keletkezése esetén (pl. felújítás, bontás, lomtalanítás) a Társa-

ságtól 5 m³-es konténer rendelhető,
melynek feltételeiről az ügyfélszolgálatokon lehet érdeklődni.
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Már a hatodik
lecsófesztiválra készülnek

Idén is lesz lecsófesztivál és főzőverseny Nagykállóban, amelyre családtagokkal, barátokkal
csapatot alkotva bárki nevezhet. A
fesztiválhangulatot több koncert
fokozza majd, de része lesz a
programnak a népszerű ulti party
is.

-Ma már kijelenthetjük, hogy
Nagykálló egyik emblematikus rendezvényévé vált a lecsófesztivál. A
városlakók kedvelik és várják ezt a
programot, amely főzőverseny, zenei fesztivál és közösségi esemény is
egyben a családok, a baráti közösségek, a civil és társadalmi szervezetek
számára, emellett újra megrendezzük
a korábbi években nagy népszerűségnek örvendő ulti party-t – mondta
Sveda Anita, a VI. Nagykállói Lecsófesztivál főszervezője.
A szervezők a főzőversenyre minimum hat fős csapatok jelentkezését
várják, akiknek 2.000,- Ft nevezési
díjat kell fizetni a helyszínen (aki
megteheti, nagyobb összeget is fizethet). Idén is a nevezési díjból befolyt
összeget jótékonysági célra ajánlják
fel.
- A nevezési lap a Városháza földszintjén, a Híd Közösségi Házban is megtalálható, ill. letölthető
a nagykallo.hu facebook oldalról.
Ezt kitöltve 2018. augusztus 29-ig
kérjük eljuttatni a Híd Közösségi
Házba (Jókai M. út 34.), vagy elküldeni a nkszolgaltatokft@gmail.com
e-mail címre. Mi feldolgozzuk a
jelentkezéseket, és a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatunk
mindenkit a részletekről – mondta a
főszervező.
- Nagykálló Város Önkormányzata
az idei évben is biztosítja a lecsófő-

zéshez szükséges alapanyagokat és
eszközöket, úgymint: paradicsomot,
paprikát, hagymát, olajat, sót, borsot
és kenyeret, továbbá egy tűzteret bográcsot üstházzal, tűzifát - illetve
egy sörpad garnitúrát. Mindezt a
rendezvény napján, szeptember elsején, a Kállai Kettős téren, a déli
óráktól a versenyre jelentkezők átvehetik - tette hozzá Sveda Anita. - Az
ételvariációkhoz szükséges további

hozzávalókról, kedvelt fűszerekről,
amelyek egyedivé teszik a csapatok
által készített lecsót, továbbá konyhai felszerelésekről, evőeszközökről,
mindenki maga gondoskodjon.
Az elkészített ételeket - sztár zsűri Kozsó értékeli majd és választja ki a
legízletesebbet.
Mindenkit várunk 2018. szeptember
elsején Nagykállóban, a Kállai Kettős téren!

09:00 Megnyitó
10:00 Motoros felvonulás
11:00 Herczeg Balázs „Mókus” Streetfighter show
Helyszín: Városi Sportpálya
Ügyességi vetélkedők
15:30 Látványos motormosás
Tombolasorsolás
dióban kaptam egy másodállást, ahol
több csoportom is van.

A Nagykállói Hírmondó előző számában Tóth Anna Szőllősi Zoltán
jógaoktatóhoz intézett kérdéseket,
akit - nem mellékesen - ő hívott el
az első jógaórájára, s olyannyira
„megfertőződött”, hogy azóta az
élete részévé vált ez a mozgásforma.
Mikor volt ez?
2014 novemberében történt. Mindig
is szerettem volna kipróbálni ezt a
mozgásformát, de korábban nem jött
össze. Az első jógaórán, a lazítás során, csak az járt a fejemben, hogy mit
keresek én itt, de amikor elkezdődtek
a gyakorlatok, akkor egy egészen más
kérdés fogalmazódott meg bennem,
mégpedig az, hogy mikor jöhetek leg-

közelebb. Az óra után olyan izomcsoportok kellemes izomlázát éreztem a
testemben, amelyekről nem is gondoltam, hogy léteznek. Korábban az
én testtartásom is nagyon rossz volt,
sokat fájlaltam a gerincem, de az első
óra után, már éreztem a változást.
Miért ezt a mozgásformát választotta?
Itt nincs megfelelési kényszer, hogy
bizonyos gyakorlatokat muszáj elvégezni. A gyakorlóimnak is mindig
azt mondom: minden jóga pózt csak
addig végezzenek, amíg jól esik. Mikor rendszeressé vált az életemben a
jóga, a környezetem, a családom, a
barátaim is észrevették, hogy változik a testem, jobb lett a tartásom. Ez
a mozgásforma folyamatosan inspirál és állandó tanulásra késztet. Így
vált a jóga egy csodálatos és végtelen utazássá a test és a lélek körül,
amely számomra maga az Élet.

Hogyan lett önből jógaoktató,
úgy érezte: a megszerzett tudást
szeretné másoknak is átadni?
Nem egészen így történt, mivel,
Nagykállóban akkoriban megszűnt
a jóga. Elkeseredtem, hogy ez a jó
folyamat megszakad, ezért keresgéltem és rátaláltam a Shakti Jógastúdióra, majd idővel elvégeztem egy jógaoktató képzést is. Elsősorban nem
az volt a célom, hogy ebből profitáljak, hanem saját magamat szerettem
volna tovább képezni, az oktatóimtól
viszont olyan biztatást, megerősítést
kaptam, ami arra ösztönzött, hogy
a jövőben ezzel foglalkozzam, s a
megszerzett tudást másoknak is átadjam. Nagykállóban annak idején
nagyon jó kapcsolatot alakítottam
ki a gyakorlókkal és nekik kezdtem
el órákat tartani, később aztán még
többen csatlakoztak hozzám. Tavaly
szeptemberben pedig a főállásom
mellé, a nyíregyházi Shakti Jógastú-

A külső, testi változáson túl milyen belső átalakulást tapasztalt,
ami a jógának volt köszönhető?
A jóga fizikális és mentális feltöltődést ad, lényege egy mondatban foglalható össze: test és lelek egészségét
szolgálja.
Anna kérdése volt még, hogy
miben változtatta meg az életét a
jóga?
Az életem fontos részévé vált: nyitottabb, elfogadóbb és befogadóbb
lettem magammal és az emberekkel szemben. Sokkal jobban tudok
kommunikálni, kapcsolatot kialakítani az emberekkel. Sokan azt gondolják, hogy a jóga arról szól, hogy
ülünk törökülésben és om-ozunk.
Ez csak egy része, de mellette folyamatos a mozgás. Nem egyszer aktív
sportolók meglepődve mondják óra
végén, hogy a legkülönbözőbb testrészeikben éreznek izomlázat, amit
azelőtt soha. A másik, ami nagyon
fontos a jógában, hogy a helyes
testtudatra tanítjuk az embereket.
Megtanítjuk a gyakorlóinkat helyesen lélegezni. Egyes légző gyakor-

latokkal ugyanis betegségeken lehet
javítani. Néhány napja jöttem haza
egy jógatáborból, ahol orvosok által
kifejlesztett speciális mozgásformával ismerkedtem meg amellyel különböző gerincbetegségeken lehet
javítani, például gerincsérven műtét
nélkül. A jövőben ezt a módszert
szeretném elsajátítani, megtanulni,
és tovább adni.
Mi a további célja a jógával kapcsolatban?
Szeretném minél szélesebb körben
népszerűsíteni a jógát, hogy mindenkinek legyen ideje saját magára, tudjon kikapcsolódni, legalább heti 2-3
órát csak magára szánjon, például
csütörtök esténként a Híd Közösségi
Házban. A jóga ugyanis nincs korhoz
kötve, bárki gyakorolhatja.
A Nagykállói Hírmondó következő számában kinek adjuk tovább
a válaszadás jogát az Ön által
feltett kérdésre?
Egyik jógagyakorlómat, Nagyné
Turcsán Tündét kérdezném, hogy
miért az egészségügyet választotta
hivatásul, illetve egy nehéz munkanap után mi nyújt neki kikapcsolódást?
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Nagykállói családbarát
munkahely

Nagykálló Város Önkormányzata 2017-ben elnyerte az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által
alapított „Családbarát Munkahely” címet.

Élményszerű, tartalmas kikapcsolódás a szünidőben

Nyári táborok

Jól kezdődött a vakáció a
Nagykállói Általános Iskola azon
tanulóinak, akik részt vettek az
intézmény szervezésében 4 héten
át megvalósuló nyári táborozások valamelyikén.

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai
Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeiben" című
pályázatnak köszönhetően június
utolsó két hetében iskolánk 20 ötödik évfolyamos tanulója erdőbényei
bentlakásos, 90 alsó tagozatos kisdiákja napközis jellegű tematikus
nyári táborozáson vehetett részt.
Ezt követően került sor a harmadik
alkalommal megpályázott Napközi Erzsébet-tábor lebonyolítására,
melynek szakmai tartalmát úgy állítottuk össze, hogy abban a pályázati kiírásban szereplő valamennyi
témakör szerepeljen. A programokat
a gyermekek érdeklődésének, életkori sajátosságainak megfelelően
igyekeztünk megválasztani. A sport,

az egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, kézművesség, az önismeret, a közösségépítés témájához kapcsolódó színes
programok, strandolás, kirándulás
az Állatparkba és napi négyszeri étkezés várta iskolánk 212 tanulóját.
A táborok szervezésével legfontosabb célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk az élményszerű
tanulással ötvözött, tartalmas kikapcsolódásra, a szünidő napjainak
hasznos eltöltésére. Nyári táborainkat felhőtlen jókedv, önfeledt
vidámság jellemezte. A visszajel-

zések szerint tanulóink jól érezték
magukat. Tetszett nekik a megszokottól eltérő, a kötetlen formában
megvalósuló programnak köszönhetően más arcát mutató iskola, és
az Erdőbényén táborozók is éltere
szóló élménnyel térhettek haza.
Ezúton is köszönöm a táborok
szervezésében, lebonyolításában
résztvevő pedagógusok és segítők pozitív hozzáállását, áldozatos
munkáját. A nyár hátralévő részére
jó pihenést kívánok!
Dubász Éva
intézményvezető

Városunk önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
pályázatán, a CSP-CSBM-17-0017
azonosítószámon
„Családbarát
Nagykálló” címen vissza nem térítendő támogatást nyert és ezzel
együtt 2017-ben megkapta a Családbarát Munkahely címet.
A pályázat megvalósítása során - a
munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítésére - egy családi napot szerveztek a dolgozók és
családtagjaik részére Nagykálló-

Harangodon. A gyermekek itt az
önfeledt játékok során közelebb kerültek egymáshoz, ezzel elősegítve
a későbbiekben megvalósuló közös
időtöltést. A pályázatnak köszönhetően ugyanis a Városháza épületében
egy játszószobát alakítottak ki, ahol
a gyermekek az óvodai- és iskolaszüneti napokon barátságos környezetben tölthetik el az időt. A kisgyermekes dolgozóknak ezáltal már nem
okoz gondot és aggodalmat, hogy a
szünidőben hogyan oldják meg csemetéik felügyeletét. A játszósarok
bölcsődés, óvodás- és kisiskolás
korú gyermekek részére alkalmas és
biztonságos gyermekbútorokkal és
gyermekjátékokkal lett berendezve.
Az itt töltött idő alatt - szakképzett
felügyelet mellett - a kisgyermekek
együtt „dolgozhatnak” szüleikkel.

Szüleik mellett a játszószobában, felügyelet mellett vannak a gyerekek

Út menti keresztet állítottak

Nagykállóban, a Nagybalkányi
úton, a vasúti átjáró és a Születések parkja mellé út menti keresztet állítottak a közelmúltban.

A közös sétának közösségépítő ereje van

Gyalogló klub idősek részére

Nagykálló Város Önkormányzata Gyalogló klubot szervezett a településen elő idősek
számára. Heti egy alkalommal
várnak minden mozogni vágyó
szépkorút a Kállai Kettős téren,
ahonnan kezdetét veszi a közös
séta.

A közelmúltban Nagykálló Város
Önkormányzata kezdeményezésére
jött létre a Gyalogló klub, amely
elsősorban az idősebb, nyugdíjas
korosztály számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget, de természetesen csatlakozhatnak hozzájuk
mindazok, akiknek fontos a mozgás, az egészséges életmód és a közösséghez tartozás. Az önkormányzat célja elsősorban az volt, hogy a
település lakosainak testedzésben
gazdagabb mindennapjai legyenek,
ezáltal javuljon életminőségük és

jobb legyen a közérzetük, illetve
megőrizzék aktivitásukat.
-Az egyik legegyszerűbb forma az
egészség fejlesztésére a közösségi,
együttes testedzés. Erre jó megoldás a lakosság esetében a gyaloglás.
Emellett a közös sétának közösségépítő ereje van, valamint pozitív hatása a társadalmi életben való aktív
részvételre, segít a társas kapcsolatok kialakításában – mondta Krausz
Gabriella klubvezető, a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetője.
Hetente egy alkalommal, szerdán 17
órakor, a Kállai Kettős téren gyülekezve indul a közös séta. Nagykálló
Város Önkormányzata a legtöbb
pecsétet gyűjtő résztvevőket év
végén jutalmazza. A pecséteket a
Gyalogló klub füzetben lehet gyűjteni, amit jelentkezés után kapnak a
résztvevők.

A régi temetőben, az akácfák rejtekében találták az 1902. szeptember
3-án állított keresztet, amelyet új
helyen állítottak fel, hogy ne legyen
az enyészeté.
-Juhász Zoltán polgármester javaslatára a Nagybalkányi út
mentén, a Születések parkja és a
vasúti átjáró mellé esett a helyszínválasztás – mondta Jaczkó György
görögkatolikus parókus. - Rácz Mihály szétszedette, letisztíttatta, Tóth
Géza elkészítette a lemezt, a hívek
adományaiból pedig megfestettünk,
majd az önkormányzat munkatársai
által elkészített alapra Drotár János

sírköves felállította a feszületet. Ezzel minden Nagykállóba bevezető
főút mellett áll egy kereszt – tette hozzá a lelkész, aki nagykállói
szolgálata alatt ezzel a harmadikat
állíttatta.
A nagykállói görögkatolikus templomban július 28-án tartott esti
Szent Liturgia után indultak a hívek
a Nagybalkányi út mentén állított
kereszt megáldására és felszentelésére.
Jaczkó György parókus köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítettek a kereszt felállításában: Juhász
Zoltán polgármesternek, Nagykálló
Város Önkormányzat
munkatársainak,
a vállalkozóknak
és a híveknek,
akik adományaikkal

A Születések parkja mellett született újjá az út menti kereszt

segítették a kivitelezési munkákat. A szertartás után Tóth Zoltán,
Nagykálló alpolgármestere mondott köszöntőt.

nagykállói hírmondó
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Oktatás, kultúra

A 34. Téka Tábort tartották Harangodon
Folytatás 1. oldalról

Zenekar először,
másodszor, harmadszor

A 20 éves Bürkös Zenekar cimbalmosuk, Budai Antal nélkül

Bürkös nap

Idén jeles évfordulót ünnepeltek a 34. Téka Népművészeti Táborban. A rendezvény negyedik napján az
idén 20 éves Bürkös Zenekar tartott különleges, színes
programokkal tarkított, Bürkös napot Harangodon.
Az együttes tagjai 2003 óta állandó muzsikusai a
tábornak.
A Bürkös nap kiállítás megnyitóval indult, amely tárlat
a zenekar emlékeiből, díjaiból állt össze a Tánccsűrben, s amelyet Oroszné dr.
Nagy Matild, Nagykálló
Város
alpolgármestere
ajánlott mindenki figyelmébe. A sátoraljaújhelyi
Garagulya Gólyalábas, Komédiás Kompánia is eljött
Juhász Zoltán polgármester is Nagykállóba, hogy tagjai
jókívánságaikkal köszöntköszöntött
sék a születésnapot ünneplő
zenészeket. S ha már itt jártak, gyerekek és felnőttek nagy
örömére látványos és interaktív előadásukkal ajándékozták
meg a közönséget.
Minden bizonnyal a nap leginkább várt eseménye az esti
koncert volt, amely a harangodi dombok előtt felállított
színpadon zajlott. Szükség is volt rá, hogy a zenekar(ok) kiváló muzsikáját és a Bürkös énekesének, Kerezsiné dr. Kulcsár Annamáriának csodálatos énekhangját minél többen
hallják. Az együttes két évtizedes működését, eredményes
munkálkodását többen is méltatták, köztük Juhász Zoltán,
aki köszöntőjében szólt arról, hogy Nagykálló Város polgármestereként nagy büszkeség számára, hogy a településen működik a zenekar. A városvezető mellett köszöntőt
mondott még és méltatta a zenészeket a nap fővédnöke, dr.
Szalacsi Árpád, a Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója, címzetes
egyetemi docens, Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés alelnöke, akiket Bistey Attila, az est házigazdája szólított színpadra, akárcsak a Bürkös Zenekar
köszöntésére és együttmuzsikálásra érkező vendégzenészeket, egykori alapító tagokat, barátokat.
A Bürkös ünnepnapja a koncerttel nem ért véget. A Tánccsűrben Demarcsek Zsuzsa és Demarcsek György vezetésével, a Parno Graszt zenekar kíséretével fergeteges cigány
tánctanítás kezdődött, majd hajnalig tartó táncház zárta a
különleges eseményt.

A Délvidékről, Szabadkáról érkező Juhász Zenekar már harmadik éve húzta a talpalávalót a tánctanításokon és a táncházakban. Lelkesen és nagy örömmel. Mint mondják: annak
idején a Bürkös Zenekarral való barátságnak köszönhetik,
hogy eljutottak a harangodi táborba muzsikálni
-Ennek a rendezvénynek – szerintem – az egyik különlegessége, hogy közel állandó vendégköre van. Ez nagyon
jó, mert közösségé kovácsolja a résztvevőket, másrészt itt
komoly, színvonalas munka folyik a kézműves sátrakban
éppúgy, mint a tánctanításokon. De számomra a varázsa
mégiscsak az, hogy itt senki nem unatkozik, mindenki megtalálja a maga elfoglaltságát. Emellett kiemelném a szervezés színvonalát, az itt dolgozók hozzáállását, segítőkészségét – mondja Ölveczky Tamás, a Juhász Zenekar fúvós
hangszereken játszó muzsikusa. – Első alkalommal nem
jöttünk különösebb elvárásokkal, elfogadtuk a meghívást és
azt gondoltuk majd lesz valahogy. Nem voltunk felkészülve
sem a munkára, sem a nagy tömegre, sem a jó hangulatra,
kellemesen csalódtunk, s azóta minden alkalommal nagyon
jól érezzük magunkat. Csodálatot a helyszín, nagyon rendesek itt az emberek.
A folytatásról a zenész elmondta, hogy már most be van vésve a naptárukba a jövő évi Téka Népművészeti Tábor, s ha
újabb felkérést kapnak, akkor 2019-ben is örömmel muzsikálnak a Harangodon.

Falazóanyag készült
Kilenc év után
újra a vályogvetés
is a kézműves foglalkozások sorát
gazdagította a 34.
Téka Népművészeti Táborban. A
vályogtégla készítése nem könnyű
feladat, ennek ellenére napról napra egyre nőtt a száradó falazóanyag
mennyisége
a
Harangodon. Két
tizenéves fiatalember, Éber Boldizsár és Bihari Gergő dolgozott a tűző napon,
akik - Tordai István segítségével - előbb lábbal, jó alaposan
összedolgozták, taposták az agyagot a szalmával és vízzel,
majd formába rakták és kiöntötték.
-Nem könnyű, de érdekes foglalkozás. A táborlakó barátainkkal együtt szoktunk dolgozni, mert máshol ilyet nem
lehet csinálni - mondják a fiúk, s közben dicsérik a foglalkozásvezető hozzáértését, segítőkészségét, majd részletesen
elmesélik és meg is mutatják a vályogtégla készítés folyamatát. De szívesen mesélnek arról is, hogy számukra miért
vonzó a harangodi tábor, ahová Békéscsabáról és Debrecenből jönnek mindketten családjukkal évek óta.
-Itt nagyon sok mindent kipróbálhatunk, különböző tárgyakat készíthetünk, amit sokkal jobban megbecsülünk, mert
mi magunk alkottuk – mondják a 13 éves srácok.

Helyi táborozók

Először a Harangodon
Pappert Viki, Lakatos Szilvia és Mészáros Attila Budapestről érkezett a Téka Népművészeti Táborba.
-A párom, Szilvi gyerekkorában járt már itt, most pedig felvetette, hogy jöjjünk el. Számomra már a megérkezésünkkor
nagyon szembetűnő és pozitív volt a tábor természet közelisége, az erdősáv, az ürgék jelenléte, az információs épületnél
a szervezők kedvessége. Mindez nagyon megfogott – meséli Attila, s megosztja a kérdezővel azt is, hogy itt tartózkodásuk ideje alatt Vikinek több foglalkozás: a gyöngyfűzés,
a fafaragás, az agyagozás, a nemezelés és a néptánc nyerte
el a tetszését, Szilvia kosarat kötött, ő maga pedig a bőrművesség rejtelmeivel ismerkedett a Harangodon. – Nagyon
jók a programok,
a foglalkozások,
a terület, ahol kényelmesen el lehet
férni. Jó a hely
atmoszférája, hangulata, az emberek
közvetlensége. Mi
már most tervezzük a jövő évi
táborozást, mert
mindannyiónkat
elvarázsolt és szeretnénk visszajönni – tette hozzá
Mészáros Attila.

A nagykállói Kerezsi Judit és párja, Kiss András
gyermekeikkel sátoroznak évek óta
a Harangodon, a
szövőház mellett.
-Évek óta járunk
a Téka Táborba,
személy
szerint
már gyerekkorom
óta részt veszek
ennek a harangodi
„csodának” a mindennapjaiban,
ezért
Andrással
szeretnénk, ha a gyermekeink is átélnék azt, amit ez a rendezvény nyújt: a mezítlábas, nomád életet, ahol nincs tévé,
nincs internet – mondja Judit. – Három évvel ezelőtt egy
kisebb sátorral jöttünk a táborba, idén pedig két naggyal
érkeztünk, hogy mindenkinek és minden holminak legyen
helye. Tervezzük, hogy jövőre egy kis hűtőt is hozunk, mert
nagy meleg van, de anélkül is nagyon jól érezzük itt magunkat, éljük a táborlakók békés életét, a városba csak annyi
időre meggyünk, hogy megetessük otthon a kutyákat.
Judit elmesélte, hogy próbálnak minél több kézműves foglalkozáson részt venni, például szőnek, gyöngyöt fűznek
a lányokkal, ő pedig idén először kipróbálta a látványos,
de embert próbáló kovácsmesterséget is, esténként pedig a
táncházban mulatják az időt, ahol a moldvai kedvenc.
-Számomra a Téka Népművészeti Tábor igazi vonzereje: a
szabadság, egyszerűség és a rohanó világ kizárása. Itt a természettel azonosul az ember – fogalmaz Kerezsi Judit, majd
hozzáteszi: akik itt vannak, szeretik egymást, figyelnek egymásra, főleg a gyerekekre. Ez a közösség olyan, mint egy
nagy család. Számomra a tábor: a mezítlábas egyszerűség.

Közélet
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Elköszönt Nagykállótól

Július utolsó vasárnapján tartott szentmisén köszönt el az
egyházközségtől és a hívektől
Jaczkó György. A görögkatolikus
parókus a 2014 és 2018 közötti
időszakban szolgát a nagykállói
gyülekezetben, augusztustól pedig
a kisvárdai egyházközségben folytatja lelkészi hivatását.

Ruha és könyvosztás

A rászorulók részére ruha és könyvosztás tartott Nagykállóban július 27én a Hit Gyülekezete a Városi Piacon.

Nagycsaládok határon
innen és túl

Mozgalmasan teltek a NOE
Családi Kör napjai az elmúlt
hetekben.

Nyíregyháza-Sóstón, a Múzeumfaluban június 8-án került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Családok
Fesztiválja. Egyesületünktől mintegy 50 fő vett részt az eseményen.
A rendezvény célja az volt, hogy a
kárpátaljai magyarok bemutassák
életüket, kultúrájukat, minden napi
harcukat a megmaradásért, az anyaországi magyarok számára. A nap folyamán különböző színpadi produkciókat láthatott a közönség, emellett
kézműves foglalkozások, tűzoltó-bemutató és egészségmegőrző előadások színesítették a programot, illetve
a Múzeumfalu is mindenki számára
látogatható volt.
A következő esemény, az Erdélyi
Magyar Családok Fesztiválja, júni-

us 23-án Debrecenben, a Nagyerdőn
került megrendezésre. Itt szintén egy
busznyi nagykállói nagycsaládosnak
volt lehetősége részt venni. A kezdeti
esős idő nem vette kedvét a szervezőknek és a résztvevőknek. A nyíregyházi rendezvényhez hasonlóan itt
az erdélyi magyarság mutathatta be
mindennapjait és kultúráját, színpadi
programokon és különféle bemutatókon keresztül. Mindkét rendezvény a
Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetségének javaslatára került a
„Családok Éve 2018” rendezvényeinek sorába.
A nagykállói nagycsaládosok júliusban a NOE által szervezett családkongresszuson vehettek részt
Veszprémben, míg augusztusban
Csongrádon, a Bölcső Nagycsaládos
Egyesület hagyományos egészséghétvégéje lesz a következő program.
Pataki János elnök

Az elnök köszönti a családok fesztiváljának résztvevőit

A Ratkó József Városi Könyvtár augusztusi könyvajánlója
Felnőtt szépirodalom
Az árulás palotája : [a Vörös veréb
folytatása] / Jason Matthews
Egy boltkóros naplója / Sophie
Kinsella
A bölcsőtől Budapestig / Szabó
Dezső
Edenbrooke örököse / Julianne
Donaldson
Az életet már megjártam : Emlékezem Magyarországra és a XX.
századra
Elrabolt életek / Lisa Wingate
Emlékezések / Rákosi Jenő
Fekete kolostor / Kuncz Aladár
A felejtés ideje / Sharon Guskin
A halhatatlanság piramisa : Napóleon egyiptomi titka / Javier Sierra
A hipnotizőr szerelme / Liane
Moriarty

Hangyautakon / Lefler György
Egy kis élet / Hanya Yanagihara
Mrs. Kennedy és én / Clint Hill és
Lisa McCubbin
Mrs. Poe / Lynn Cullen
A tizedik kör / Jodi Picoult
Gyermekirodalom
Csizmás Kandúr és más mesék
Delfines kaland / Rosie Banks
Jók és rosszak iskolája / Soman
Chainani
Jók és rosszak iskolája: itt nincsenek hercegek / Soman Chainani
Vidám mesék / Vlagyimir
Szutyejev
A varázsnyaklánc / Rosie Banks
Születésmesék / Boldizsár Ildikó

- Jól éreztem magam Nagykállóban,
azt tapasztaltam, hogy vallási hovatartozástól függetlenül, békességben
voltak velem a hívek. Istennek hála
nagyon sok mindent tudtunk megvalósítani ezalatt a négy év alatt az
egyházközségben. Sikerült átvenni,
egységesíteni az énekvezetést, hogy
Nyíregyházán, Máriapócson, vagy
éppen Budapesten be tudjunk kapcsolódni a miséken az éneklésbe. Elkezdtük az óvodai hitoktatást, illetve
folytattuk az iskolait. Fölismertem,
hogy az egyház kötelékébe kellene
vonni a gimnáziumi oktatást, így át-

Jaczkó György parókus búcsúmiséjét celebrálja Nagykállóban

vettük a Korányi Frigyes Gimnáziumot, szeptembertől pedig elindul az
általános iskolai nevelés is. Útszéli
kereszteket állítottunk, illetve újítottunk meg, ami az mutatja, hogy itt
élő a hit, itt vannak emberek, akiknek
ez fontos. Rövidesen elkezdődhet a
templom felújítása, amire 32 millió
forintot nyertünk. Megalakítottuk
a Szent Angyalok Görögkatolikus
Karitász Csoportot, amelynek tagjai
elsősorban a rászorulók segítését végzik – sorolta Jaczkó György parókus

a szentmisén az elmúlt négy év fontosabb történéseit. - Boldog vagyok,
hogy ennyi mindent sikerült megvalósítani, elkezdeni. Úgy érzem, hogy
kicsit olyan lettem Nagykállóban,
mint a kovász a lisztben.
Nagykálló Város Önkormányzata,
Képviselő-testülete és a városlakók
nevében Oroszné dr. Nagy Matild
és Tóth Zoltán alpolgármesterek
búcsúztak a szolgálati helyéről távozó Jaczkó György parókustól, s
mondtak köszönetet itt végzett szolgálatáért. A gyülekezet nevében Páll
Péter, az egyházközség világi elnöke,
Áncsák Sándorné, a Szent Angyalok
Görögkatolikus Karitász Csoportot
vezetője és a gyülekezet tagja is elköszöntek a lelkésztől.
A
Nagykállói
Görögkatolikus
Egyházközségben augusztus első
vasárnapjától
Lipcsák
Tamás
parókus szolgál majd, aki tíz éve a
Nyíregyháza-jósavárosi
közösség
lelkésze.

Partnerségi találkozó Nagykállóban

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
Nagykállói Járás szervezésében
június 28-án került megrendezésre az I. Partnerségi találkozó, a
Sántha Kálmán Szakkórházban.

Az EFI több átfogó célja közül kiemelkedően
fontos a szakemberek közös, eredményes és szoros
kapcsolatának
kialakítása,
együttműködése, mely érdekében
ilyen és ehhez hasonló partnerségi találkozók negyedévente történő szervezése az Iroda működési feladata.
A partnerek között részt vettek az
egészségügyi, a szociális, oktatásinevelési intézmények, civil szférában
dolgozó ill. a megyében és megyén
kívül működő egészségfejlesztési
irodák és praxisközösségek szakemberei. Az I. Partnerségi találkozóra
közel 60 fő szakember érkezett, akik
öt különböző témában hallhattak előadást, valamint megismerhették az
Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói
Járás működését, szolgáltatásait.
A rendezvényt Juhász Zoltán,
Nagykálló Város polgármestere, a
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnöke nyitotta meg, aki elmondta, hogy a város vezetése, valamint a járás lakosai
nyitottak az Egészségfejlesztési Iroda
által megvalósított és megvalósítani
kívánt programokra. A sikeres megvalósítás érdekében biztosította az
EFI munkatársakat az Önkormányzat

részéről történő segítségnyújtásról. A
polgármesteri megnyitó után az első
előadó Kiss Gyöngyvér volt, aki a
Nagykállói Járás vezető védőnőjeként néhány érdekes szakmai gondolatát osztotta meg A prevenció a
védőnők munkájában címmel, majd
ezt követően Dr. Erdélyi Ágnes, a
Sántha Kálmán Szakkórház telephelyi orvosigazgató – helyettese az
egészségszemlélet eszmerendszerébe
engedett betekintést előadása alatt,
melynek címe: Lelki egészség.
A harmadik előadásban MoravcsikKornyicki Ágota EFI vezetőtől az
érdeklődők hallhattak a Nagykállói
Járás EFI céljairól, munkájáról és
programtervéről. A vezető elmondta,
hogy a megyében hat EFI iroda nyílt
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
fenntartásában, melyek 2018. március 1-től működnek a kórház telephelyein. Két év alatt a nagykállói iroda
a járás minden településére eljut különböző egészségfejlesztési programokkal.
A rendezvény előadást tartott még

ELÉRHETŐSÉGEK:
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA – Nagykállói Járás
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. • Tel.: +36-42/563-850
E-mail: efi.nagykallo@szszbmk.hu
Facebook: Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás
Rendszeres ingyenes tanácsadási alkalmak időpontjai:
Minden szerdán 9-17 óra között.

Szécsi Emese a már több éve működő Hatvani Járás EFI-ről Úttalan utak
úttörői Hatvanban címmel, melyből
megismerhették a szakemberek az
iroda programjait. Őt Lábiscsák –
Erdélyi Zsuzsa berettyóújfalui járás
praxisközösségének népegészségügyi koordinátora követte, aki gondolataiban a praxisközösség életre
hívásáról beszélt, majd bemutatta
annak felépítését, a kliensek útját a
praxisközösségen belüli szolgáltatások között.
A találkozó második felében pedig
egy interaktív kerekasztal beszélgetésre került sor a szakemberek között,
mely a későbbi együttműködés alap
kommunikációs stratégiáját határozta meg. A kerekasztal megbeszélést
követően Virág Jánosné az EFI szakmai vezetője, telephelyi ápolási igazgató-helyettes záró gondolataiban
összegezte az előadók legfontosabb
üzeneteit.
Pásztor Gyöngyi

Közélet
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Országos Mentőszolgálat

LEGYÉL HŐS!
Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál
Csatlakozz hozzánk, ha
- 18-22 éves vagy, és
- befejezted középiskolai tanulmányaidat és
- nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és
- nincs munkaviszonyod.
Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?
- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01)
- szakmaspecifikus nyelvi képzés
ingyenes!
- karrier tanácsadás

ingyenes!

Miért érdemes?
- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed
költségeit is
- hordhatod a mentősök egyenruháját
- együttműködsz a mentésben
- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz
- részvételedet pénzbeli jutalommal
honoráljuk.

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

További információk: http://toborzas.mentok.hu
EFOP-1.3.8-17-2017-00004

E L H U N Y TA K
Czirjék Éva (Bessenyei u.)
Bereczki Istvánné (Rózsa u.)
Kerezsi László (Kossuth út)
Donka Péterné (Kossuth út)

Nagykálló
Város
honlapja

Minden nap 0-24 óráig
állandó ügyelettel

állunk a lakosság rendelkezésére!

- temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

www.nagykallo.hu

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;
06 42 263-267

Hirdetését kényelmesen,
otthonról is elküldheti
a Nagykállói Hírmondó
szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@
gmail.com
e-mail címen.

2018. június-július

Juhász Gergelyné (Arany J. u.)
Veres Sándor (Debreceni út)
Blaha János (Bercsényi u.)
Rácz Mihály (Biriszőlő út)
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A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!

Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában
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Mozaik
I N G AT L A N
Nagykállóban 110 nm-es, 3 szoba+nappalis,

szintes, igényes ház, 200 nm-es telekkel eladó. Ára:
16,5 MFt. Telefon: +36 30 318 9245
Nagykálló belvárosában 90 nm-es, 3 szobás téglaépítésű ház garázzsal, 360 nm-es telekkel eladó.
Ára: 15,9 MFt. Telefon: +36 30 318 9245
Nagykállóban 3 szobás, udvaros téglaház, műanyag nyílászárókkal, új gáz és vegyes kazánnal,
frissen parkettázva, hőszigetelve eladó. Telefon:
+36 70 597 4464
Nagykálló, Kállai Éva u. 34. sz. alatt 2 szobás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:
+36 20 988 7115
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, fürdőszobás, nagy nappalis, kertes, családi ház eladó.
Telefon: +36 20 955 4171
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium
közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást igénylő, régi típusú, kertes családi ház eladó. Telefon:
(42) 264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykállóban 90 nm-es, 2 szobás, felújítást
igénylő, de azonnal költözhető családi ház, 1200
nm-es telekkel eladó. Ára: 4,5 MFt. Telefon:
+36 30 318 9245
Nagykálló belvárosában 80 nm-es, 2
szoba+nappalis felújított, fiatalos családi ház eladó.
Ára: 11,5 MFt. Telefon: +36 30 318 9245
Nagykálló központjához közel, felújításra szoruló, polgári típusú ház, valamint NagykállóNagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek
eladó. Telefon: +36 20 253 8170
Biri központjában kívülről teljesen felújított (kőporozás, új csatorna), 2 szobás, 70 nm-es családi ház
(víz, villany, gáz), 750 □-öl telekkel tulajdonostól,
- hitelre is – áron alul eladó. Polgármesteri hivatal,
óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre.
Irányár: 2,8 MFt. Telefon: +36 30 320 7646

Kalodás, méteres
bükk tűzifa,
keményfa brikett
kis és nagy tételben,

VK^hod`V^<jb^hoZgk^o
telepén

8
Nagykállóban, csendes környezetben, az Ifjúság
u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesített (villany,
víz), déli fekvésű, körbekerített, építési telek eladó.
Telefon: +36 20 488 4690
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó állapotban lévő 3 szobás, összkomfortos, családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2
db cserépkályhával –melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érdekelne. Telefon: +36 20 315 4687
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:
+36 20 382 8478
Nagykálló központjában, az Ady Endre u 30.
szám alatt, sík területű, összközműves építési telek
eladó. 680 nm, 40%-ban beépíthető. Irányár: 3 600
000 Ft. Érdeklődni: Nagykálló, Ady Endre u. 30.
Telefon: +36 20 328 1594
Nagykállóban eladó családi házat és társasházi
lakást keresek. Kérem, hívjon bizalommal! Telefon:
+36 30 318 9245
ALBÉRLET

Debrecen, Egyetem sugárúton 43 nm-es lakás augusztus 1-től kiadó. A lakás 1,5 szobás, 2. emeleti,
téglaépítésű, középen elhelyezkedő, gázkonvektoros, pincerész is tartozik hozzá. Alacsony rezsijű,
a buszmegálló előtte van.(Tulajdonosa nagykállói.)
Telefon: +36 30 276 2513
ELADÁS-VÉTEL
Folyton termő málna frissen szedve eladó. Tele-

fon: +36 70 299 5724
Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, újszerű állapotban olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykálló,
Bátori út 12. sz. alatt.
Eladó japán táskapermetező, MTZ generátor, 2 db
kis üvegkazettás, beltéri tölgyfaajtó, rotációs kapa,
benzinmotoros és elektromos fűnyíró, egyhengeres
benzinmotor, 2 db roller, körfűrész tengely. Telefon:
(42) 797 042

Eladó 2 db gázpalack, sózóteknő, kis teknő, 2 db
üst, 3 db zsíros kupa, elektromos kukoricamorzsoló,
hurkatöltő. Telefon: +36 20 371 6220

Öntött vaskályha, kemping kerékpár, öntött

grillsütő (hiányos), javításra szoruló videokazetta lejátszók, gázóra láda, írógép eladó. Telefon:
+36 20 492 0715

Mézet adnék régiségért, egészséget óságért. Elsősorban régi bárd, fokos, fejsze érdekelne, de jöhet
bármi. Telefon: +36 30 273 7709
Fagyasztóláda, televízió, mosdókagyló, tükör,

szőnyeg, előszobafogas, ruhanemű, női papucs,
cipő eladó. Telefon: +36 20 628 5595

Szekrénysor, franciaágy, dohányzóasztal,
fotel, ágyneműtartó, heverő eladó. Telefon:
+36 70 278 4264
Eladó 120 l boroshordó, 2 db sertés önetető, elektromos kukoricamorzsoló, STIHL fűrész, üst, fúrógép, 20 db M 10 láda Telefon: +36 30 668 4239
Eladó korongos fűrész, 20”-as gyermek kerékpár,

nagykállói hírmondó
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hurkatöltő, gázperzselő, 1” menetvágó, 210x85-ös
és 230x80-as teraszajtó, 150x180-as ablak, koksz,
kézikocsi. Telefon: (42) 264 294

Olcsón eladó egy nagyméretű, polírozott felületű íróasztal és kinyitható étkezőasztal. Telefon:
+36 30 724 5056
Eladó 4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap réz-

kilinccsel, sötétbarna, négyajtós sarokszekrény
(polcos-akasztós-fiókos), Zanussi elöltöltős mosógép megkímélt állapotban, új Zanussi, fehér
színű szagelszívó (3 m cső+könyök), fotelbe
használható masszírozó (fej, derék, láb). Telefon:
+36 30 320 7646
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JÓ, HOGY VAN,
AKIRE SZÁMÍTHATOK
TERVEIM
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA
és mindenféle

MOBILKLÍMA

[Zaiaih`VgWVciVgi{h_Vki{h
UV festés, ózongenerátoros
jiVhig[ZgiþiaZcih!hoV\iVaVci{h

THM:

9,16 –
17,13%

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

Takarék Csoport személyi kölcsönei
2% kamatkedvezmény
online igénylés esetén1



hirdetési szelvény
A hirdetés szövege:

Kamat: évi 7,99%-tól2

www.tiszantulitakarek.hu

A 2 százalékponttal kedvezőbb kamatmérték elérésének feltétele a www.takarekcsoport.hu
oldalon történő online kölcsönigénylés.

1

A feltüntetett kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft jövedelem átutalásának
vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél Takarék Csoport azon tagjánál vezetett
lakossági bankszámlájára, ahol a személyi kölcsönt igényli. A feltüntetett THM meghatározása
a 2018. július 02. napján érvényes kondíciók alapján, 3 millió forint hitelösszeg,5 éves futamidő feltételezésével történt. A THM mértéke a feltételek
változása esetén módosulhat.
2

Név:

Reprezentatív példa: Fix Takarék személyi kölcsön/Takarék Prémium személyi kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés
esetén: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat mértéke: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt ﬁx; havi törlesztőrészlet:
60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; visszaﬁzetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Cím:



Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. szeptember 5. 16 óráig szíveskedjen leadni
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám),
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunkban közölni.
Tisztelettel: a Szerkesztőség

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarék Csoport személyi kölcsöneinek részletes feltételei megtalálhatóak a
választott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételekben illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti
Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. A Takarék Csoport személyi kölcsönei
kizárólag a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési
hálózatában érhetőek el. A Takarék Prémium személyi kölcsön a Takarék Kereskedelmi Bank hálózatában, a Fix Takarék személyi kölcsön a Takarék
Csoport további tagjainak hálózatában érhető el. A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.
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