A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja

XXVIII. évfolyam 8. szám – 2018. szeptember

Ismét megtelt a tér, lecsófesztivált tartottak

Hatodik alkalommal rendezték meg szeptember elsején a Nagykállói Lecsófesztivált,
ahol harminc lelkes csapat bográcsában
rotyogott az étel. A látogatók közül senki
sem maradt éhes.
Helyi egyesületek, baráti társaságok,
munkahelyi közösségek együtt készítették lelkesen - titkos receptjeik
alapján - a bográcsos lecsó különféle
változatait. A szakácsok igyekezetének köszönhetően a látogatók a legváltozatosabb ízekkel találkozhattak.
Volt, aki hagyományos elkészítéssel
nyűgözte le a zsűrit, de előfordultak modern, újraértelmezett lecsókompozíciók is.
Az idei évben 30 csapat főzte meg
az általa legjobbnak vélt ételt a
VI. Nagykállói Lecsófesztiválon a
Kállai Kettős téren. Nem volt kön�nyű dolga a zsűri tagjainak, élükön
az ismert zenésszel, Kozsoval és a
város vezetőjével, Juhász Zoltánnal,
akiknek végül a Nagykállói Római
Katolikus Egyházközség tagjai által
készített lecsó nyerte el a tetszését.
Folytatás 4. oldalon

Újra megszólalt a csengő
Új életszakasz, új környezet, új
tanév. Szeptember harmadikán
több ezer általános- és középiskolában szólalt meg a 2018/19es tanévben az első csengő, így
Nagykállóban is, ahol közel 2000
diák ült iskolapadba az oktatási
intézményekben.
A Nagykállói Általános Iskolában
is az első tanítási óra előtt tartották
az ünnepélyes tanévnyitót, ahol az
intézmény vezetője - Dubász Éva
igazgatónő – több száz diákot köszöntött az új tanévben, kiemelt
figyelemmel üdvözölte az iskola
elsős tanulóit, akik ezen a napon
ültek iskolapadba, s kezdték meg
tanulmányaikat. Talán számukra
a legnehezebb a tanévkezdés, hiszen a gondtalan, játékos óvodai
évek után nagy váltást hozott ez a

A „kis” ovisokból „nagy” iskolások lettek

nap, de a pedagógusok bátorítják
a kicsiket, s mindent megtesznek
annak érdekében, hogy néhány hét
alatt megszokják az új környezetet.

A tanévnyitó ünnepséggel 23 osztályban közel 600 diák számára újra
elkezdődött a tanulás időszaka a település általános iskolájában.

Egész nyáron ingyenes volt az
úszásoktatás Nagykállóban
Július elsejétől augusztus második feléig több korosztálynak
indult ingyenes úszásoktatás a
Nap Strandon.

Népszerű volt a tanfolyam a városlakók körében, a nyár folyamán
több mint 150-en vettek részt az
oktatáson.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári szezonban úszótanfolyammal várták az érdeklődőket Nagykállóban.
Folytatás 3. oldalon
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Hirdetmény a téli
Nagykálló az
rezsicsökkentési támogatásról otthonunk

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 összeállított 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

Igényelhető a beiskolázási
támogatás
Mint minden évben, így idén is támogatással szeretné könnyíteni a szülők iskolakezdéssel járó kiadásait Nagykálló Város Önkormányzata.

Az önkormányzati beiskolázási támogatás szociális rászorultsági feltételek
vizsgálata nélkül jár azon tanulók részére, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülnek. Az általános iskolai tanuló részére 3.500.Ft, szakiskolai és középiskolai tanuló részére 5.000.-Ft, felsőfokú intézmény
nappali tagozatos hallgatója esetén 6.500.-Ft a támogatás összege.
A kérelmek: 2018. november 30-ig nyújthatók be.
Az önkormányzati beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtása igénylő lapon történik. Az igénylő lap a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) ügyfélszolgálatán átvehető.
Csatolandó:
- eredeti iskolalátogatási igazolás
- lakcímkártya
- folyószámlaszám
- TAJ szám

Adófizetők figyelmébe

Tisztelt Adózó!
Tájékoztatom, hogy Nagykálló Város Önkormányzata 2018. július 1-től a
Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezeti pénzforgalmi számláit.
A helyi adókat érintő befizetéseket az alábbi számlaszámokra kérjük teljesíteni.
- Magánszemélyek kommunális adója:
- Idegenforgalmi adó:
- Helyi iparűzési adó:
- Gépjárműadó:
- Késedelmi pótlék:
- Bírság:
- Egyéb bevételek:
- Idegen bevételek:
- Talajterhelési díj:
- Államigazgatási eljárási illeték:

68800082-00351502
68800082-00351739
68800082-00351526
68800082-00351643
68800082-00351595
68800082-00351588
68800082-00351636
68800082-00351612
68800082-00351605
68800082-00351519
Bereczki Mária
jegyző
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Lakossági felhívás „Nyitott Laboratórium” program

Az Országos Közegészségügyi Intézetben (OKI) – az Európai Unió
támogatásának köszönhetően - elindult egy komplex népegészségügyi
projekt, amelynek egyik témája
az ivóvízzel az emberi szervezetbe jutó ólom vizsgálata. Az ólom
egészségkárosító hatása már régóta
közismert. A csapvizekben jellemző ólom tartalom elsősorban a
várandósok és 3 év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészség
problémát, elsősorban a magzat és
a kisgyermek szellemi fejlődésére
lehet ártalmas. Az ólom elsősorban
a régi épületekben helyenként még
meglevő ólomcsövekből kerülhet
az ivóvízbe. Az ivóvíznek nincsen
különös íze vagy szaga, így pl. fémes íz megjelenése nem utal az
ivóvízben lévő ólom jelenlétére,
sem annak mennyiségére. Abban az
esetben is lehet a csapvizének határérték felett az ólom tartalma, ha
Ön semmilyen panaszt nem észlel
az ivóvízzel kapcsolatban.
„Nyitott Laboratórium”
program célja
Az ún. „Nyitott Laboratórium”
program keretében az OKI évente
1000 minta erejéig lehetőséget ad
arra, hogy a lakosok saját csapvizükből mintát vegyenek, eljuttassák

az OKI-ba, és ingyenesen megvizsgáltassák annak ólomtartalmát.

1. Jelentkezés a „Nyitott
Laboratórium” programba
Jelentkezni az EFOP180olom@oki.
antsz.hu e-mail címen, vagy postai
úton lehet. Kérjük, az e-mail vagy a
levél tárgyában tüntessék fel, hogy
„jelentkezés a „Nyitott Laboratórium” programba”. Kollégánk az Ön
által megadott elérhetőségen keresni fogja Önt a részletekkel kapcsolatban.
2. Mintavételi csomag átvétele.
Amennyiben jelentkezik a vizsgálatokra, és szakmai szempontok
alapján kiválasztásra kerül, akkor
postai úton eljuttatunk Önnek egy
mintavételi csomagot, amely 2
mintavételi edényt, egy mintavételi adatlapot, illetve egy mintavételi
utasítást tartalmaz, amely alapján
Ön el tudja végezni a minták levételét. A mintavételi csomag átvételére személyesen is van lehetőség
az OKI-ban a portán.
3. Vízminták beküldése
és vizsgálata
A levett vízmintákat a kitöltött mintavételi adatlappal együtt postai
úton vagy személyesen tudja eljuttatni részünkre. Postai úton történő

Lomtalanítás

feladás esetén kérjük a „EFOP ólom” feliratot feltüntetni.
4. Eredmények és egyéni
egészségfejlesztési tájékoztatás
kiküldése
Az eredményeket az Önök által
választott módon (e-mailben vagy
postai úton) küldjük meg, kiegészítve az ivóvíz ólom tartalmára
vonatkozó egyéni egészségfejlesztési tájékoztatással.
Az ingyenes vizsgálati lehetőség
2020. március 31-ig biztosított.
A vízminták ólom tartalmának
vizsgálata ingyenes, de amennyiben a vízminták postai úton történő
beküldését választja, annak postai
költsége Önt terheli.
Az adatlapon beküldött adatait titkosan kezeljük. A beküldött vízminták feldolgozási ideje egy héttől
három hónapig terjedhet.
Elérhetőségeink:
Cím: Országos Közegészségügyi
Intézet, Vizhigiénés osztály
E-mail:
EFOP18Qolom@oki.antsz.hu
Honlap:
https://EFOP 180.antsz.hu
Facebook: Országos
Közegészségügyi Intézet

A hulladék-közszolgáltatást végző Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2018. október 01-05. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján,
azzal azonos időpontban.
Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos az alábbi hulladékokat kihelyezni, mivel azokat Társaságunk nem szállítja
el: veszélyes hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, autógumi, elektromos háztartási nagygépek.
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

nagykállói hírmondó

30 éve történt ...

hogy 1988 júniusában elballagtunk a nagykállói 2. számú Általános Iskola 8. b osztályából,
osztályfőnökünk Klániczáné
Erdőhegyi Karolina volt.

„Nem a mennyiség számít, hanem
a minőség” – szokták mondani, és
mi ehhez tartottuk magunkat. A
találkozó megszervezése nem volt
egyszerű feladat, talán ez lehetett
az oka annak, hogy korábban még
nem sikerült összehoznunk egyet
sem. 30 év után először találkoztunk, és többen voltak köztünk,
akik valóban ennyi ideje nem látták egymást.
Sokan élünk ma is Nagykállóban
és környékén, de akadt olyan osztálytársunk, aki Brüsszelből lá-

togatott haza, hogy részt vegyen
a találkozón vagy jelenleg New
Yorkban él – ő az internet segítségével csatlakozott hozzánk.
Sajnos már ketten nem ünnepelhettek velünk. Miután leróttuk
tiszteletünket sírjaiknál, a Kis-tó
partján elevenítettük fel iskolai
élményeinket, csínytevéseinket,
meséltünk az eltelt jó néhány évről, majd éjszakába nyúlóan beszélgettünk, mulattunk. Felejthetetlen napot töltöttünk együtt!
Köszönjük a részvételt osztályfőnökünknek, aki nagy örömmel
csatlakozott hozzánk és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen jól sikerüljön ez
a nap!

A Szervezők

Az osztály: Balogh Éva, Bartha Tibor, Bodovics István, Borsi Sándor, Csada
Tünde, Duka Magdolna, Fazekas Tibor, Fedor Norbert Róbert, Fehér János,
Felföldi Enikő, Gyarmati Zsuzsanna, Hajnal Marianna, Halász Zsolt, Hidasi
Mihály, Jécsák Ilona, Kádár Ferenc, Keczán Veronika, Kiss Csaba, Kozák
György, Lintényi Anita, Lipták Róbert, Marján Tímea, Palotai Aranka, Péter
László (+), Pór Magdolna, Sillye Karolina, Sőrés Gabriella, Szamosszegi Zsuzsanna, Széles Attila, Tóth Edit, Tóth Ildikó, Tóth István (+),Tóth Katalin

A Nagykállói Hírmondó előző
számában Szőllősi Zoltán egyik
lelkes jógagyakorlóját, Nagyné
Turcsán Tündét kérdezte, hogy
miért választotta az egészségügyi
szakmát?
Ez nagyon régre nyúlik vissza. Hét
éves voltam, amikor édesapám lebénult agyvérzés következtében.
Újra tanult járni, beszélni és én sokat voltam a segítségére. Másrészről
az befolyásolta a döntésemet, hogy
érettségi után nem sikerült a felvételim a Tanárképző Főiskolára biológia-testnevelés szakra. Édesanyámnak szóltak, hogy megüresedett az
orvosírnok állás dr. Major Attila háziorvos mellett. 1982. október 1-jén
álltam munkába. Szinte mindent a
doktor úrtól és az akkori asszisztensétől, Pappné Donka Irénkétől tanultam meg. Ők szerettették meg velem
ezt a szakmát. Később elvégeztem

egy ápoló- és asszisztensi képzést,
majd körzeti-ápolónői szakirányon
tanultam tovább. Munka mellett jártam iskolába, de könnyen ment, mert
doktor úr minden alkalommal kikérdezett, házi feladatot adott. Dr. Major
Attilával 19 évig, haláláig dolgozhattam együtt. Ezt követően 11 évig
dr. Haja Ferenc mellett láttam el az
asszisztensi teendőket, illetve kisebb
műtéteknél is segítettem Felmerült
bennem, hogy műtősnői képesítést
szerzek, mert minden érdekelt ezzel
kapcsolatban, emiatt vannak, akik
viccesen vámpírnak neveznek.
A vérvételek mellett még sok egyéb
feladat hárul az asszisztensekre.
Változatos napjaink vannak, az bizonyos, a gyógyszerek felírásától kezdve az újjáélesztésig minden előfordul
a rendelőben. Szeretem a munkámat,
szeretek az emberekkel foglalkozni,
nem érzem, hogy kiégtem volna,
idén már 36 éve lesz, hogy ebben a
körzetben dolgozom, jelenleg dr. Babos Gabriella doktornővel. Régebben
még nagyon sokat voltam ügyeletben
hétvégén, ünnepnapokon, Haja dok-
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Egész nyáron ingyenes volt az
úszásoktatás Nagykállóban
Folytatás az 1. oldalról!

A kéthetes turnusokban tartott oktatáson csoportonként körülbelül
húsz fővel vehettek részt gyerekek és felnőttek, kezdő és haladó
szinten, a Nap Strandon szervezett
ingyenes úszótanfolyamokon. Az
oktatás ideje alatt a résztvevők a
vízhez szoktatás és a mellúszás
alapjait sajátították el: előbb a
gyógy- és gyermekmedencében,
majd a mélyvízben erősítettek.
Az oktatáson a városlakók ingyen
vehettek részt, Nagykálló Város
Önkormányzata ugyanis a „Humán szolgáltatások fejlesztése
Nagykállóban és térségében” című
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azonosítószámú Európai Uniós projektnek köszönhetően az idei évben
térítésmentesen biztosította ezt a
lehetőséget minden korosztály számára.
- A pályázat elnyerésekor célul
tűztünk, hogy a támogatásból elsősorban olyan programokat szervezzünk, valósítsunk meg, amelyek
által jobb minőségű szolgáltatásokhoz juthatnak a városlakók - mondta
Juhász Zoltán polgármester. - Nagy
öröm számomra, hogy a nagykállói
gyerekeknek és felnőtteknek – többek között - ingyenek úszásoktatást
is tudtunk biztosítani. A tanfolyam
nagy népszerűségnek örvendett,
elsősorban a gyerekek körében. A
szülők szeretnék, hogy gyermekeik
már óvodás korban hozzászokjanak
a vízhez, megszeressék az úszást,
magabiztosan mozogjanak a természetes vízben és az uszodában egy-

tor idejében volt, hogy 72 órás ügyeletet adtunk, szerencsére ma már
nincs ilyen.
Azt szokták mondani, hogy az
ember abban a munkában nem
ég ki, nem unja meg, amiben van
változatosság.
Ebben a munkában bőven van! Sajnos ma már egyre kevesebb idő jut az
emberi kapcsolatok ápolására, de fontosnak tartom, hogy egy-két szót váltsak a páciensekkel, mert többre nincs
idő. Munka után járok az idősekhez
vért venni, vérnyomást mérni, injekciót beadni, kötözni. Az utcán is sokan megszólítanak, kérdeznek, vagy
receptet iratnak… Én ezt nem érzem
tehernek, sőt, örülök, ha az emberek
segítségére lehetek. Nekem a hivatásom a hobbim is egyben. Nem túl
jó a helyzet az egészségügyben, de a
pozitívan hozzáállás nagyon fontos,
másként ezt nem lehet csinálni.
A családja mindezt hogyan tolerálja, hogy munkaidő után, hétvégén, ünnepnapokon is folyamatosan úton van, megy a betegekhez?

Lebegés és siklás

aránt. Az úszás ugyanis segít a helyes testtartás kialakításában és az
izomzat arányos fejlődésében, valamint az egészséges életmódra nevelésben is. A nyár folyamán több
mint 150-en vettek részt a különböző korosztályokból a tanfolyamokon. Nagyon fontosnak tartom azt
is, hogy a nagykállói strandot ilyen
célra is hasznosítani tudtuk, hiszen
a tanfolyamoknak köszönhetően a
kihasználtsága is javult.
Nagykálló Város polgármestere
emellett egy további jó hírrel is szolgált a strand, a fürdőzés kedvelőiek:
„azok, akik egyéb elfoglaltságuk
miatt nem tudtak részt venni az idei
évben szervezett ingyenes úszótanfolyamokon, vagy tovább
szeretnék tökéletesíteni megszerzett tudásukat, azoknak
a jövő évben is térítésmentesen tudjuk biztosítani
ezt a lehetőséget a Nap
Strandon” – tette hozzá
Juhász Zoltán.
A férjem így ismert meg, elfogadta,
hogy én a munkát örömmel, szívvellélekkel végzem, és már 31 éve élünk
boldog házasságban. A gyerekeim
ebbe nőttek fel, szintén megszokták,
bár egyikünk sem követett a pályán,
úgy vélik egy családban elég egy
egészségügyi dolgozó. A lányom 28
éves, a fiam 25 éves, mindketten közgazdász diplomát szereztek.
Később ezért sem gondolta, hogy
újra megpróbálja a biológiatestnevelés szakot? Nem maradt
hiányérzete emiatt, hogy mi lett
volna, ha…?
Nincs bennem hiányérzet emiatt,
mert ez a szakma annyira magával
ragadott. Nem vágytam már arra,
hogy pedagógus legyek, annak is
megvannak a maga árnyoldalai.
Szőllősi Zoltán kérdése volt még,
hogy egy nehéz munkanap után
mi nyújt Önnek kikapcsolódást?
Mikor hazaérek, leülök és kikapcsolódásként előveszek egy könyvet, egy
keresztrejtvényt, vagy egy sodokut,
anyukám ugyanis „megfertőzött”
vele, ő 80 évesen mai napig műveli.
Utána jöhet a házimunka. Rendszeresen járok jógaórákra Zolihoz, mert
nagyon szeretem. A fizikumomat is
átalakította, a lelkemet pedig „helyre
teszi” egy-egy munkával teli, nehéz
nap után, emellett vagy egy gerincsérvem, amit a jógának köszönhe-

Sándor Attila már huszonöt éve
tanítja úszni a nagykállóiakat és a
környékben élőket – ő az egyik oktató, aki kisebbeket és nagyobbakat
egyaránt várt a tanfolyamokra a
nyár folyamán. A tanfolyamokon
a délelőtti órákban a gyerekek, esténként pedig a felnőttek vehették
birtokba a medencéket. Az oktatók
a kicsiket és a nagyokat is saját tanulási sebességüknek megfelelően
tanították, hiszen fontosnak tartották, hogy a vízben teljes biztonságérzetük legyen.

tően könnyebben el tudok viselni,
műtéti beavatkozás nélkül. A férjem
mostanában a horgászat jelenti a közös kikapcsolódást, illetve egy jó baráti társaság fontos szerepet tölt be az
életünkben.
Úgy érzem, hogy egy kiegyensúlyozott, boldog emberrel tudtam
beszélgetni.
Igen, én igyekszem minden feladathoz pozitívan hozzáállni, konfliktuskerülő vagyok, nekem is voltak
az életemben nehéz helyzetek, de
szerencsére túljutottam ezeken, mert
biztos családi hátterem van. Egyetlen
szívfájdalmam, hogy az a munkahelyi közösség, amelyik a régi SZTK
épültében dolgozott együtt – orvosok, asszisztensek – az a költözések
miatt szétszéledt. Ezt mindannyian
nagyon sajnáljuk. Bízunk benne,
hogy egyszer lesz Nagykállóban egy
olyan „egészségház”, ahol újra együtt
tudnánk lenni.
A Nagykállói Hírmondó következő
számában kinek adjuk tovább a
válaszadás jogát az Ön által feltett
kérdésre?
A Nagykállói Gazdátlan Állatok
internetes oldal működtetőit dr.
Bánkiné Vass Erikát és Munkácsi
Editet kérdezném arról, hogy mi volt
a céljuk az oldal létrehozásával, illetve mi a tapasztalatuk az elmúlt egy
év alapján?
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Ismét megtelt a tér, lecsófesztivált
tartottak
Folytatás az 1. oldalról

A képzeletbeli dobogó második
fokára a Nyolcadiknap Egyesület
lelkes képviselői állhattak, míg a
harmadikra a Városvédő Egyesület tagjai. Különdíjat a metzingeni
testvérváros és a Nagykállói
Görögkatolikus Egyház csapata vihetett haza.
A rendezvény zenei színpadán elsőként Kozso és az Ámokfutók tagjai, majd az ismert mulatószenész,
Csocsesz szórakoztatta a közönséget. Nagykállóban korábban több
alkalommal derítették jó kedvre a
hallgatóságot a Kelet Brass Band
fúvószenekar tagjai, így tettek ezúttal is. A nap zárásaként pedig a
KisCipő Zenekar adott közel két
órás koncertet. A formáció Bódi
László (Cipő), a Republic együttes
alapító tagja, frontembere tiszteletére alakult, így számos nagy sláger
hangzott el a fiatal zenészeknek köszönhetően.
- Hat évvel
ezelőtt egy
olyan gasztronómiai
rendezvént
szerettünk
volna megtartani, amely
köthető a településhez és íme, mutatja a példa, hogy ez a fesztivál megérett
erre – értékelte a rendezvényt a
település vezetője, Juhász Zoltán
polgármester. – Minden évben elmondjuk, hogy ilyen sokan még
nem jöttek el, s ez idén is így volt,
tehát jó döntést hoztunk, amikor
annak idején elindult a lecsófesztivál megszervezése Nagykállóban.
Az idei programon is több mint
kétezer ember vett részt, az itt
élők mellett a térség több pontjáról is jöttek, illetve látogattak
haza az elszármazott városlakók.
A rendezvény zenei kínálatát is
igyekeztünk úgy összeállítani,
hogy minden korosztály találjon
kedvére valót – tette hozzá Juhász
Zoltán.
A lecsófesztiválon az idei évben
is megszervezték - Szabolcsi Attila irányítása mellett a – VII. Ulti
Party-t, amely igen népszerű volt
ezúttal is. A Fiesta győztese Gégény
Tamás lett, második helyen Hidegkúti Miklós, a harmadikon pedig
Rehó Lajos végzett.

A nyertes csapat

A nyertes lecsó
Idén az aranyérmes lecsót a
Nagykállói Római Katolikus Egyházközség csapata főzte Ruszki
Gábor atya, Nagy László és Drotár
Zsolt egyháztagok irányítása mellett. Arra a kérdésre, hogy az alapreceptet még mivel egészítettek ki,
amitől finomabblett az ételük, a következő választkaptuk:
- A szív, a lélek és a szeretet. Ettől
lett más, jobb, finomabb a mi lecsónk, amihez egyébként kolozsvári szalonnát és tarhonyát is adtunk,
s így lett hamisítatlan magyaros
ételünk – mondták a több mint 30
fős csapat tagjai.

nagykállói
emberekkel,
ápoljuk a barátságot – ezt
már
Grieb
Csaba Tasnád
Város
polgármestere
mondta a rendezvényen, aki beszélt arról is, hogy
a két település közötti kapcsolatot
azért tartja hasznosnak, mert tanulnak egymástól. „Például azt látom,
hogy tisztaság van a nagykállói
köztereken, s ezt igyekszem odahaza, az én városomban is elérni – tette hozzá a tasnádi településvezető.

A nemzetközi mezőny is erős volt
A
lecsófesztiválon
Nagykálló öt
testvértelepülésének – Borsi, Limanowa,
Metzingen,
Tasnád, Técső
- delegáltjai is
részt vettek és fakanalat ragadtak.
- A tavalyi rendezvény kivételével
Borsi csapata minden alkalommal
részt vett a Nagykállói Lecsófesztiválon. Itt mindig olyan szeretettel fogadnak minket, hogy jó itt
lenni és mi is örömmel fogadjuk a
nagykállóiakat Borsiban. Nagyon
várunk minden alkalmat, amikor találkozni tudunk az itt élő ismerőseinkkel, barátainkkal – mondta Varga
Anna Tünde, Borsi polgármestere
- A hasonló rendezvényeken való
részvételnek, találkozóknak elsődleges célja a településen élők közötti kapcsolatápolás, ezért is tartjuk
fontosnak, hogy minden alkalmat
megragadjuk, s találkozhassunk a

A VII. Ulti Party győztese Gégény Tamás lett

nagykállói hírmondó

Véradás

Gondoljon azokra, akik kórházban, otthonukban betegen várják az Önök
segítségét, az életet mentő vért. Ha úgy érzi, hogy egészséges és szívesen
segítene, jöjjön el!
Véradás helye: Nagykálló, Városháza (Kállai Kettős tér 1.)
Véradás ideje: 2018. szeptember 21. (péntek) 8.00-14.30 óra között.
Személyi igazolványát, TAJ és lakcím kártyáját feltétlenül hozza magával!

nagykállói hírmondó
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Generációk együtt
sétáltak

Ünneplők és ünnepeltek

Az államalapítás ünnepén

Augusztus 20-án, az államalapítás, Szent István király és az
új kenyér napján a Nagykállói
Református Műemléktemplomban tartották a település ünnepi
programját.

A rendezvényen dr. Vonza Andrásné,
a Nagykállói Járási Hivatala vezetője osztotta meg ünnepi gondolatait
a közönséggel. A szónok többek
között beszélt arról, hogy „…annak idején Szent István kovácsolta
egységbe nemzetünket és jelölte ki
számunkra a keresztény utat. Ez az
ünnep a XX. század során nagyon
sok átalakuláson esett át; méltó helyére a rendszerváltás után került.
A magyar államiság több mint ezer
éves történetének ünnepe minden
időben fontos, de napjainkban talán
fontosabb, mint valaha. Manapság
államiságunk, nemzeti identitásunk,
a nemzethez tartozás megélése és
annak hangsúlyozása fontosabb,
mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Minden nemzeti ünnep, amely
ráirányítja a figyelmet magyarságunkra, az ehhez kapcsolódó értékek fontosságára, kiemelt jelentőséggel bír… ”
Az ünnepi gondolatok után a nyíregyházi Mandala Dalszínház előadásában Sólyom szárnyán címmel zenei összeállítást hallhatott
a közönség - magyar történelmi
rockoperákból. Nagykállóban évről-évre az államalapítás ünnepén
kerül sor a városi kitüntető díjak átadására, amelyet azok a személyek
vehetik át, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, s tetteik révén városunk
emblematikus egyéniségévé váltak.
Az Ámos Imre-díjat a város
kulturális, művészeti életében hos�szú időn át kiemelkedő munkát végező személyeknek, közösségeknek
ítéli oda Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A
világhírű képzőművészről elnevezett kitüntetést idén a Bürkös Zenekar kapta. Az együttes 20 éve alakult
meg városunkban, tagjai olyan fiatal
zenészek, akiket a népzene iránti
szeretet verbuvált össze. Élethivatásuknak tekintik a magyar autentikus
népzene megőrzését, továbbítását.
Számos zenei, fesztiváldíj és szakmai elismerés birtokosai, több népzenei kiadvány közreműködői. A

városi ünnepségen az elismerő díjat
az együttes énekese, Kerezsiné dr.
Kulcsár Annamária vette át Juhász
Zoltán polgármestertől.
Szilágyi István-díjat az
óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültséggel rendelkező személyek kaphatják. Szilágyi
István-díjat kapott Uriné Juhász
Erika, a nagykállói Szivárvány Tagóvoda vezetője, aki 1990 óta dolgozik óvodapedagógusként. Hitvallása: őszinte tisztelettel és szeretettel
fordulni a rá bízott gyermekek felé.
Nevelőmunkájában a legfontosabbnak a hitelességet, a bizalmat és az
elfogadást tartja. Munkája során
több, sikeres pályázat elkészítésében és program megvalósításában
működött közre. Éveken át szerepet
vállalt a középfokú óvónőképzésben, főiskolai hallgatókat mentorált,
az idei évtől pedig a Nyíregyházi
Egyetem óvodapedagógus képzésében vesz részt.
Szilágy István kitüntető díjat vehetett át Dubász Éva, a Nagykállói
Általános Iskola igazgatója. Munkája során kiemelt feladatának tartja
a folyamatos szakmai megújulást,
az iskola gazdag és korszerű eszköztárának bővítését, az értékek, a
hagyományok megőrzését, gazdagítását. Tevékeny megvalósítója az
intézményi pályázatoknak, melyek
elősegítik az iskolai környezet fejlesztését, a nevelési-oktatási folyamatok támogatását és a közösségépítést. Vezetése alatt az általános
iskola Mentoráló intézményi címet
nyert el, Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett, 2017-től pedig az Oktatási Hivatal által országos szinten
kiválasztott 30 köznevelési intézmény egyikeként esélyteremtő iskolai fejlesztő program bevezetésére
vállalkozott.
A Korányi Frigyes-díjat a
város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő dolgozó kaphatja.
Idén dr. Noviczki Miklós traumatológus, kézsebész főorvos vehette át
a kitüntetést, aki Nagykállóban végezte általános iskolai, majd középiskolai tanulmányait a Korányi Frigyes Gimnáziumban. A Debreceni
Orvostudományi Egyetem elvégzése után Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórházban helyezkedett

el, ahol jelenleg is végzi gyógyító
munkáját. Az évek során szakvizsgáit és szakmai gyakorlatait idehaza
és külföldön szerezte, teljesítette.
Számos tudományos közlemény
szerkesztője és előadója, illetve kitüntetés birtokosa.
Nagykálló Városértdíját azoknak ítéli oda a képviselő-testület, akik a város közéletében
kiemelkedő munkát végeztek, tevékenységükkel elismerést vívtak
ki. Az idei évben Rácz Mihály részesülhetett a kitüntetésben. A nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola
elvégzése után kertész üzemmérnöki diplomát kapott. Ennek megszerzése után kezdetben tanult szakmájában helyezkedett el, majd a
80-as évek végén (mezőgazdasági)
egyéni vállalkozó lett, amely tevékenységét a 90-es évektől kereskedelemmel és fuvarozással, később
építőanyag kereskedéssel bővítette.
Nagykállóiként a városi nagyrendezvények rendszeres anyagi támogatója.
„Nagykálló Város Díszpolgára” címet annak a személynek ítélik oda, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával
hozzájárult a város jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartását köztisztelet
övezi. A címet idén Rabatin János
kapta meg, aki a 60-as évek elején
költözött Nagykállóba. Kezdetben
a helyi TSZ elnökhelyettese, majd
1976-tól tanácselnök lett. Az ő irányítása idején a község lakói több,
sikeres beruházást valósítottak meg
társadalmi munkában. Ebben az
időszakban épült fel a 12 tantermes
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 600 adagos konyhával, nagyméretű tanteremmel, ebédlővel, az
új óvoda 7 csoport részére, több
mint 100 lakás készült el, melynek
köszönhetően felszámolták a cigánytelepeket és végleg megszűntek
a földbe ásott lakások a településen,
de ekkor alakították ki az Idősek
Otthonát is.
A díjak átadása után a történelmi
egyházak képviselői – Vitai László
római katolikus apát, Repelik Zsuzsanna Eszter református lelkész
és Lipcsák Tamás görögkatolikus
parókus - megáldották az új kenyeret, majd szétosztották a jelenlévők
között.

A világnapokhoz köthetően
az Egészségfejlesztési Iroda
Nagykállói Járás munkatársai a Nefelejcs
Idősek Klubja és a Nagykállói Gyalogló Klub együttműködésével Sétálj velem, mert fontos vagy nekem!
mottóval, 2018. június 28-án a kábítószer ellenes világnap alkalmából,
közös szervezésű programot valósítottak meg Nagykálló- Harangodon.
A program a generációk közös,
együtt megvalósuló sétája révén
kívánta felhívni a figyelmet a drogfogyasztás mellőzésének alternatív
lehetőségeire, valamint Nagykálló

természeti értékeire. Mindemellett
az együtt töltött délután a résztvevők számára közösségépítő hatással
is bírt. A program alatt lehetőség
nyílt az Egészségfejlesztési Iroda
szakembereivel hosszan beszélgetni
az egészséges táplálkozásról, mentális egészségfejlesztő munkatársakkal a szerhasználat mellőzéséről
és megelőzésének lehetőségeiről.
A mentális egészségfejlesztő munkatársak a résztvevők részére egy
rövid előadással is készültek a világnapról, a szerhasználat káros
hatásairól, a problematikus esetekben a család, valamint a közösség
kiemelt fontosságáról és megtartó
erejéről.
Pásztor Gyöngyi
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Az úszók több mint 500 kilométert tettek meg

Idén is 24 órán át szelték a habot

Hatodik alkalommal rendezték
meg a 24 órás úszóversenyt a
Nap Strandon. A megmérettetés
több mint 150 úszó részvételével
zajlott.

Ezen az úszóversenyen, ahol nem a
győzelem a fontos, hanem az, hogy
minél többen, minél nagyobb távot
tudjanak egyéniben teljesíteni. A 24
órás úszóversenyt idén már hatodik
alkalommal szervezték meg azzal a
céllal, hogy 24 órán keresztül mindig legyenek olyan vállalkozó szellemű versenyzők a medencében,
akik a saját maguknak kitűzött távot

teljesítik. Az úszóverseny megnyitóján Juhász Zoltán, Nagykálló Város
polgármestere köszöntötte a több
mint 150 versenyzőt és az érdeklődőket. A résztvevőknek összesen
534,29 km-t sikerült a 24 óra alatt
teljesíteniük.
A 24 órás úszóverseny a „Humán szolgáltatások fejlesztése
Nagykállóban és térségében” című
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azonosítószámú Európai Uniós pályázat keretein belül valósult
meg a Nap Strandon augusztus
11-12-én.
A versenyen résztvevő első

7-10 éves korcsoport:
I. helyezett: Sándor Lara - 8,27 km (megtett táv)
II. helyezett: Leviczki Balázs - 8,2 km
III. helyezett: Tapasztó Dóra - 7,33 km
11-14 éves korcsoport:
I. helyezett: Csizmadia Sára – 14,27 km
II. helyezett: Orosz Gergő – 10,13 km
III. helyezett: Kovács Flóra – 9,6 km
15-18 éves korcsoport:
I. helyezett: Boros Vencel – 7,33 km
II. helyezett: Vislóczki Ádám – 3,47 km
III. helyezett: Barta Inez – 3,27 km
19-30 éves korcsoport:
I. helyezett: Kandrák Patrik – 5,07 km
II. helyezett: Csordás Adrienn – 3,8 km
III. helyezett: Czuczku Dániel – 2,33 km
31-40 éves korcsoport:
I. helyezett: Balázs Albert – 10,53 km
II. helyezett: Bakk Ferenc – 1,2 km
III. helyezett: Szabó Kinga – 1,07 km
41-50 éves korcsoport:
I. helyezett: Csizmadia Zoltánné – 25,33 km
II. helyezett: Kádár Enikő – 4,73 km
III. helyezett: Nagy Ervin – 3,33 km

Nagykálló
Város
honlapja

www.nagykallo.hu

három helyezettet jutalmazták oklevéllel, emlékéremmel, illetve jövő
évre szóló strandbérlettel. A díjakat
Nagykálló Város polgármestere, Juhász Zoltán adta át az idei lecsófesztiválon.
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51 év feletti korcsoport:
I. helyezett: Csuhai István – 10,67 km
II. helyezett: Illés István – 10,33 km
III. helyezett: Nagy Sándor – 2,67 km
Debreceni Szenior Úszóklub, Nyíregyházi Fókák,
Nyírsenior 97’SE csapatok eredményei:
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17-30 éves korcsoport:
I. helyezett: Tóth Zsófia Fruzsina – 20,8 km
II. helyezett: Szőllősi László – 15,47 km
III. helyezett: Bana Richárd – 3,8 km
31-45 éves korcsoport:
I. helyezett: Bódi Szabolcs – 21,13 km
II. helyezett: Bihari Árpád – 16,53 km
III. helyezett: Cserés Miklós – 12,6 km
46-50 éves korcsoport:
I. helyezett: Cseh Imre – 22 km
II. helyezett: Szilágyi Barnabás – 12 km
III. helyezett: Hajdu Gyula – 10,13 km
51 év feletti korcsoport:
I. helyezett: Dr. Rentka László – 32,06 km
II. helyezett: Tóth Béla – 18 km
III. helyezett: Gazda Zsuzsanna – 11,53 km
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Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti
a Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com
e-mail címen.
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Vass Ferenc

70. születésnapod alkalmából kívánunk
neked minden jót és szépet, erőt,
egészséget!
Feleséged, gyermekeid, unokáid és
dédunokáid

E L H U N Y TA K
Teremi András (Szakolyi út)
Tormáné Végh Margit (Ibolya u.)
Varga Ferenc (Kossuth út)
Kiss János (Mártírok útja)

2018. augusztus-szeptember

Ács Sándorné (Dózsa Gy. u.)
Szilágyi Sándorné (Akácos u.)
Joó János (Biriszőlő út)

CÚQQ\X]cWPa\X]RÍecT\TcZTiÍbXbi^[VÅ[cPcÅbQP]biTaiTcc
biPZ\PXcP_PbicP[PccP[Å[[d]ZàVhUT[TX]ZaT]ST[ZTiÍbÍaT

Szépkorú köszöntő

A napokban ünnepelte 95. születésnapját Pacsuta István. A szépkorú
városlakót Nagykálló Város Önkormányzata nevében Oroszné dr.
Nagy Matild alpolgármester asszony
köszöntötte, és adta át jókívánságait, ajándékait. Az ünnepelt 1923.
szeptember 10-én született. Fiatalon
részt vett a II. világháborúban, majd
francia fogságba esett, ahol közel
két évet töltött - nehéz körülmények
között. Hazatérése után elsősorban
földműveléssel,
gazdálkodással
foglalkozott. 1952-ben kötött házasságot Papp Saroltával, akivel
jelenleg is boldogan élnek. Házasságukból három gyermek: Sarolta,

István és Éva született, őket a legnagyobb szeretetben nevelték, iskoláztatták. Gyerekeik 5 unokával és
3 dédunokával (hamarosan megszületik a negyedik) ajándékozták meg
őket. 1956-ban
munkahelyi balesetben elvesztette az egyik
szeme világát,
ami nehezítette
a
megélhetési
körülményeiket.
Amikor szabadideje engedte István bácsi, sportolt, tekézéssel,

Idén is dübörögtek a
motorok Nagykállóban
Ismét motoros találkozót szervezett augusztusban Harangodon
a Nagykállói Motoros Barátok
Egyesülete. A rendezvény látványos eleme volt, mikor a különböző típusú motorok végigvonultak a település utcáin.
A tizenötödik alkalommal megrendezett nagykállói motoros találkozón közel ezren gyűltek össze. A
szervezők elmondták: a rendezvény
célja, hogy a megye és a régió motorosai találkozni tudjanak és egy felhőtlen, élményekben gazdag napot
töltsenek el együtt.
A motoros összejövetel megnyitóján
dr. Vonza Andrásné, a Nagykállói

Járási Hivatal vezetője is köszöntötte a résztvevőket, majd a hagyományokhoz híven megemlékeztek
az elhunyt motoros társakról. A
találkozó leglátványosabb eleme
idén is a motoros felvonulás volt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan több
száz motor vonult végig Nagykálló
utcáin, nem mindennapi látványt
nyújtva ezzel az érdeklődőknek.
A felvonulás után Herczeg Balázs
„Mókus” streetfighter világbajnok
adott egy látványos műsort a városi
sportpályán. A motoros találkozó
kísérő programjai között szerepelt
még ügyességi verseny, látványos
motormosás, valamint tombolasorsolás is.

Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

országos helyezéseket ért el, öregbítve ezzel városunk hírnevét. Ultizni is nagyon szeretett, de a munka
és a család mellett erre elég kevés
ideje jutott.
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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

Nemzetközi
bajnokság
A Nap Strandon szeptember 1-jén
Nemzetközi Strandröplabda Tornát
rendezett a Nagykállói Röplabda
Egyesület (NARE). A kilencedik alkalommal megtartott eseményt Juhász
Zoltán polgármester nyitotta meg és
köszöntötte a résztvevőket. A sportolók most is női, férfi és mix csapatokká
szerveződve mérkőztek. Popovics József, a Nagykállói Röplabda Egyesület elnöke, a rendezvény főszervezője
elmondta: a bajnokság ezúttal is meghívásos volt, amelyre 16 csapat érkezett Técsőről (Ukrajna), Tasnádról
(Románia), valamint több szlovák
csapat - Királyhelmec, Rimaszombat,
Nagygéres, Bodrogszerdahely – vett
részt. A NARE két csapattal várta
a vendégeket, 2-2 együttes érkezett
Nyírbátorból és Nyíregyházáról, illetve Debrecenből és Ibrányból is jöttek.
A bajnokság eredményhirdetésekor a
dobogó legmagasabb fokára a rimaszombati együttes tagjai állhattak. A
második Szatmárnémeti, míg a harmadik helyen Ibrány csapata végzett.
A viadalon Nagykálló testvértelepülései is részt vettek, akik a Testvérvárosok Strandröplabda Tornáján külön
is megmérettettek. Itt az első helyezett
Técső, második a NARE, harmadik
helyezett pedig Tasnád csapata lett.

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

Mozaik
I N G AT L A N
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, fürdő-

szobás, 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

Nagykálló központjához közel, felújításra szo-

ruló, polgári típusú ház, valamint NagykállóNagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek
eladó. Telefon: +36 20 253 8170

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó állapot-

ban 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 szo-

bás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:
+36 20 382 8478

Nagykállóban a Szakolyi úton 2058 nm-es föld-

terület eladó aszfaltút mellett. Rajta gazdasági épület. Telefon: +36 30 965 7092

Nagykálló, Zöldfa u. 26. sz. alatt 650 nm-es építési telek eladó. Telefon: +36 70 607 8976

Nagykállóban főút mellett, frekventált helyen

1,2 ha gyümölcsös pincetározóval, kutakkal, ipari árammal eladó. Gazdálkodásra és telephelynek
egyaránt alkalmas. Telefon: +36 30 836 2775

Nagykállóban 1360 nm építési telek gyümölcsfákkal - bekerítve – eladó. Telefon:
+36 30 259 2700
Nagykálló, Fintortagban, a halastó partján 2,2 ha
gyümölcsös eladó. Telefon: +36 30 836 2775

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

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

VK^hod`V^<jb^hoZgk^o
telepén
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Biri központjában kívülről teljesen felújított (kőporozás, új csatorna), 2 nagyszobás, 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
ALBÉRLET

Egyedül élő, nyugdíjas hölgy albérletet keres
Nagykálló belterületén. Telefon: +36 30 533 1963

ELADÁS-VÉTEL
Jó minőségű Medoc borszőlő tőről, saját szedéssel

160 Ft/kg áron eladó. Érdeklődni: az esti órákban.
Telefon: (42) 264 521, +36 30 502 6592
Szagos Izabella borszőlő eladó 200 Ft/kg áron.
Szüret kezdete: szeptember 15. Ugyanitt új,
175X110 cm-es pehelypaplan eladó, ára: 10 000
Ft. Érdeklődni: Nagykálló, Biriszőlő út 57. Telefon:
+36 30 387 6468
Folytontermő málna frissen szedve eladó.
Telefon: +36 70 299 5724
Kombi babaágy pelenkázó szekrénnyel, leesés
gátlóval és ifjúsági ágy egyben – matraccal –eladó.
Telefon: +36 20 242 4566
Franciaágy, 2 db íróasztal, padlószőnyeg, 3 nagy
fehér paplan; nagyméretű, vasvázas, vastag üvegtetejű íróasztal, 3 fiókkal, szekrénnyel eladó. Telefon:
(42) 238 712
Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, újszerű állapotban olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykálló,
Bátori út 12. sz. alatt.
Lehel típusú, 240 literes fagyasztóláda jó állapotban eladó. Telefon: +36 30 473 6112,
+36 70 559 6183
Eladó rotációs kapa, benzinmotoros és elektromos fűnyíró, MTZ generátor, japán táskapermetező, kézi kukoricamorzsoló, körfűrész tengely, 2
db roller, kiskazettás beltéri tölgyfaajtó. Telefon:
(42) 797 042

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA
és mindenféle

MOBILKLÍMA

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

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



hirdetési szelvény
A hirdetés szövege:

Név:
Cím:



Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. október 10. 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

Eladó 120 literes kuka. Telefon: +36 20 297 5791
Öntött vaskályha, kemping kerékpár, javításra

szoruló videokazetta lejátszók kazettákkal és tartókkal 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
Eladó műanyag teraszajtó 85X210-es, fa teraszajtó 230X80-as, 180X150-es fa ablak, gázperzselő, házi készítésű hurkatöltő (erős), kézi kiskocsi,
koksz, 1” menetvágó. Érdeklődni: naponta 16 óra
után. Telefon: (42) 264 294
Televízió, rádió, mosdó, előszobafal, tükör, heverő, dohányzóasztal, fotel, függőlámpa eladó.
Telefon: +36 20 628 5595
Három részes szekrénysor, szőnyeg, sötétítő

függöny, pléd, ruhanemű, cipő eladó. Telefon:
+36 70 278 4264

Olcsón eladó egy nagyméretű, polírozott felületű íróasztal és kinyitható étkezőasztal. Telefon:
+36 30 724 5056
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Eladó Zanussi elöltöltős mosógép megkímélt ál-

lapotban, új Zanussi, fehér színű szagelszívó (3 m
cső+könyök), fotelbe használható (fej, derék, láb)
masszírozó, 4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap
rézkilinccsel, négyrészes (polcos-akasztós-fiókos)
magas, sötétbarna sarokszekrény, ülőgarnitúra bordó, műanyag kerek asztal+4 db fotel, - 54-56-os
bőr, motoros nadrág. Telefon: +36 30 320 7646

Eladó 50 literes műanyag ballon, 2 pár 43-as új,
fekete félcipő. Telefon: +36 20 492 0715

Eladó 120 l boroshordó, 2 db sertés önetető, elekt-

romos kukoricamorzsoló, benzines kannák, üst,
gázpalack lángégővel, 42-44-es gumicsizma, 20 db
meggyes láda. Telefon: +36 30 668 4239
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