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Százötven éves a Budai
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Hetedik alkalommal csaptak a lecsóba

Nagykálló Város Önkormányzata 
szervezésében a nyár utolsó napján, 
a városi strandon került megrende-
zésre a változatos, vidám progra-
mokkal tarkított Családi Nap, az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 kódszá-
mú „Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Nagykállóban és térségében” 
című pályázat keretében. A rendez-
vény szempontjából, a projekt célja 
a közösségformálás, s a helyi kiskö-
zösségek társadalom-szervező sze-

repének megerősítése volt, melyet 
többek között generációs, valamint 
egészségfejlesztést és testmozgást 
célzó programokkal valósítottak 
meg a szervezők.
A nagykállói családok augusztus 31-
én megtöltötték a város közkedvelt 
szabadtéri helyszínét a Nap Stran-
dot, ahol minden korosztály talált 
magának kedvére való programot az 
egész napos eseményen.

Folytatás a 3. oldalon!

Minden év szeptember első napja-
iban az oktatási intézményekben 
megszólal a csengő, ami jelzi, hogy 
kezdődik az új tanév. A Budai Nagy 
Antal Szakgimnáziumban megszó-
laló csengőszó idén sokkal többet 
jelentett: 150-ik alkalommal jelezte 
az iskolaév kezdetét abban az intéz-
ményben, amely 1870-ben a megye, 
a térség első állami középiskolája-
ként jött létre.
- Gondoljuk csak végig, 150 év alatt 
hány diák léphetett be az iskolába, 
hány tanítási óra lehetett, hány érdem-
jegyet adtak a tanárok, hány szünetben 
volt hangos a folyosó. Megszámlálha-
tatlan osztálykirándulás, diákcsíny, és 
sok-sok diákszerelem szövődött az 
iskola falai között. A Budai története 
sokatmondó... Soha nem volt könnyű 
életben maradni, fejlődni, megfelel-
ni az éppen aktuális oktatáspolitikai 

elvárásoknak. Az elmúlt évek során 
többször váltani, változtatni kénysze-
rültek az aktuális vezetők, követték a 
mindennapok elvárásait, módosították 
az intézmény képzéskínálatát – kezd-
te ünnepi beszédét Szabóné Lipkovics 
Ildikó, a MSZC Budai Nagy Antal 
Szakgimnázium igazgatónője. - Soha 
nem voltunk elitképző, de EMBER 
képző igen!  
Az intézmény fennállása során több 
fontos állomás is volt, az egyik, mi-
kor 1956 őszén új épületrészt kapott, 
a másik 1975-ben, amikor elindult a 
középfokú óvónőképzés, s ezt sikerült 
szakmailag országosan elismert szín-
vonalra emelni. Ma sincs a megyében 
olyan óvoda, ahol ne dolgozna a Bu-
daiban végzett pedagógus.
Az intézményben jelenleg több mint 
500 fő tanul nappali és esti képzésben.
 Folytatás az 5. oldalon!

Hetedszer fogtak fakanalat 
Nagykállóban szeptember 7-én, 
hogy összemérjék tehetségüket 
lecsófőzésben.

Mindenki másképp csinálja. Ez 
a szlogen szinte mindenre igaz. 
Így a lecsóra is. Az elmúlt évek 
során erre számos példa adódott 
Nagykállóban. Legutóbb szeptem-
ber 7-én, a hetedik lecsófesztiválon, 
amely ezúttal is jó hangulatban telt 
és nagy érdeklődés kísérte. Készült 
itt - többek között - hagyományos, 
káposztás, tejfölös, tarhonyás, 
mediterrán és a mexikói ízvilágot 
idéző lecsó is a bográcsokban. A 
verseny nevezési díját és a Kukoly 
Vill adományát ezúttal is jótékony 
célra, Tóth Nándika részére aján-
lották fel a szervezők.
Az esemény nem sokkal dél után 
kezdődött, ekkor a színpadon a 
Tűzrózsa Zenekar Dobó Lajos ve-
zetésével húzta a talp alá valót és 
csinált jó hangulatot a főzőverseny 
résztvevőinek. Őket a nagy mulatós 
trombitás, Galambos Lajos, ismer-

tebb nevén Lagzi Lajcsi követte óri-
ási közönség kedvencként. A mula-
tós muzsika ezt követően is tartott, 
Korpai Zsoltnak köszönhetően. 
Kora este aztán a pop zene nyert te-
ret magának a színpadon Veres Mó-
nika Nika eMeRTon és Fonogram-
díjas előadónak köszönhetően. A 
nap végén pedig Kállay-Saunders 
András és a The Middletonz adott 
emlékezetes, élő koncertet a Kállai 
Kettős téren. Kállay-Saunders And-
rás a 2010-es Megasztárban tűnt fel, 
ahol negyedik lett. Ő képviselte Ma-
gyarországot a 2014-es Eurovíziós 
Dalfesztiválon Koppenhágában a 
Running című dalával, mellyel ötö-
dik helyezést ért el – ez eddig a má-
sodik legjobb magyar teljesítmény. 
De nem csak itt zajlottak a progra-
mok, az énekes produkciók és a fő-
zőverseny, hanem a Szabadság téren 
is, ahová a fiatalabb korosztály tag-
jait, a gyerekeket várták a szervezők 
ugráló várral, óriás csúszdával és 
egyéb játékokkal, illetve édesség-
gel, kürtőskaláccsal, vattacukorral.
 Folytatás 4. oldalon
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A képviselő-testületi ülésen történtekről
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. augusz-
tus 29-én tartotta soron következő 
ülését.

Módosította a képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XI.20.) önkormány-
zati rendeletét, amely a polgármesteri 
és alpolgármesteri fogadóórák meg-
tartására vonatkozik. Ennek alapján a 
18/2014. (XI.20.) önkormányzati ren-
delet 34. § (3) bekezdése az alábbiak 
szerint módosult. „(3) A polgármester 
vagy alpolgármesterek az önkormány-
zat hivatalos honlapján közzétett elér-
hetőségen, telefonos időpont egyezte-
tés alapján fogadóórát tarthatnak.” 
Nagykálló Város honlapján a meg-
adott telefonszám: (42) 263-101 

* * * * *
A képviselő-testület korábban már 
döntött az ÖKO PARK és TANÖS-
VÉNY kialakításáról. Ezzel kapcso-
latban Juhász Zoltán polgármester  
ismertette, hogy Nagykálló, külterü-

leti 03/3 hrsz. ingatlanon a Kölcsey 
Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit 
Kft., mint pályázó és kedvezménye-
zett által megvalósítandó ÖKO PARK 
és TANÖSVÉNY kialakításához 
Nagykálló Város településszerkezeti 
tervének és leírásának, valamint helyi 
építési szabályzatának és szabályozási 
tervének 1 helyszínen történő módosí-
tását 314/2012. (XI. 8.) Kormányren-
delet 42. § alapján, tárgyalásos eljárás 
keretében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Állami Fő-
építésze lefolytatta és nem emel kifo-
gást a módosított településrendezési 
eszközzel kapcsolatosan.

* * * * *
A napirendi pontok között szerepelt 
Nagykálló Város Önkormányzata 
2019. évi költségvetéséről és a költ-
ségvetés vitelének szabályairól szóló 
rendelet módosítása. Ennek ismerteté-
sére Bereczki Mária jegyző asszonyt 
kérte fel a polgármester. A beszámoló 
szerint a rendelet módosítására a kö-
vetkezők miatt van szükség.

-Az önkormányzat és intézményei, va-
lamint a társulás és intézményei által 
foglalkoztatott munkavállalók részére 
a 2019. év második negyedévében 
kifizetett bérkompenzáció összege és 
fedezete miatt szükség van az érintett 
előirányzatok módosítására.
-A központi költségvetésből biztosí-
tott szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban a szociális 
összevont ágazati pótlék támogatás 
fedezetének lebontása a Dél-Nyírségi 
Kistérségi Többcélú Önkormányzati  
Társulás fenntartásában működő költ-
ségvetési szervek részére, valamint a 
kulturális illetménypótlék fedezetére 
kapott második negyedévi támogatás 
összegével emelkednek az érintett in-
tézmények előirányzatai.
-A központi költségvetésből kapott 
egyéb támogatások (támogatás a 
minimálbér és garantált bérmini-
mum emelés bértöbblet kifizetésére; 
Falu- és tanyagondnoki szolgáltatá-
sok kiegészítő támogatása; Pénzbeli 
gyermekvédelmi támogatás) elői-

rányzatának átvezetése a pénzügyi 
terven.
-Pályázaton nyertes, vissza nem té-
rítendő támogatások előirányzatának 
átvezetése a pénzügyi terven. 
A testület tagjai elfogadták a javasla-
tot.

* * * * *
A képviselő–testület hozzájárult a 
közművelődési érdekeltségnövelő tá-
mogatás benyújtásához 
100 000,-Ft összegű önrész vállalásá-
val. A saját forrás fedezete a céltarta-
lékban rendelkezésre áll. A pályázat 
keretében közművelődési feladatok 
ellátásához kapcsolódóan hangosítás-
technikai eszközt/eszközöket kíván-
nak beszerezni. 

* * * * *
Nagykálló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Helyi Választási Bizottság tagjai-
ra tett javaslatot és azt a Választási 
eljárásról szóló törvény 2013. évi 
XXXVI. törvény 23. §-a alapján az 
alábbiak szerint elfogadta.

Választott tagok:
Nagy Tibor Józsefné
Nagy Tamásné
Dán Ferencné
Póttagok:
Dánné Pósán Orsolya
Pócsiné Buszlai Edina

* * * * *
A testületi ülésen napirenden volt a 
Nagykálló, Táncsics úti „Kispiac” ér-
tékmeghatározásáról szóló tájékozta-
tó is. Az ingatlan ügyének rendezése 
már korábban is szerepelt a testület 
előtt.  Ezúttal a Polgármester Úr és 
a Városstratégiai Bizottság javaslata 
alapján a képviselő–testület megbízza 
Nagykálló Város Főépítészét, hogy 
2019-ben kezdeményezett Szabályo-
zási Terv és helyi építési szabályzat 
módosítása keretén belül a rendelet 
biztosítson lehetőséget a Nagykálló, 
Táncsics M. úti 1718/3 hrsz-ú 1092 
m2 nagyságú, üzlet és vásártér meg-
nevezésű „Kispiac” területének osz-
tatlan közös tulajdon megszüntetésére 
és az eredeti állapot visszaállítására.

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára 
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. évi általános választását. A hely-
hatósági választások aktuális tudnivalóiról az alábbi 
tájékoztatást adom:

I. Névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igénylés
1.) Névjegyzék
Azoknak a választópolgároknak, akik augusztus 
7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, 
augusztus 23-ig a Nemzeti Választási Iroda küldte 
meg az értesítőt postai úton. Amennyiben valami-
lyen oknál fogva a választópolgár nem kapta meg 
az értesítőt a Helyi Választási Irodában (további-
akban: HVI, 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1) 
jelezheti, és részére új értesítő kerül kinyomtatásra 
és átadásra.
Az a választópolgár, aki augusztus 7-ét követően 
létesít új állandó lakcímet, felvételre kerül a tele-
pülés valamely szavazókörének névjegyzékébe, a 
felvételekor – ha jelen van, az értesítő átadásával, 
egyébként megküldésével – a HVI tájékoztatja a 
névjegyzékbe vételéről.
2.) Átjelentkezés
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező 
választópolgár az önkormányzati választásokon 
eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tar-
tózkodási helye szerinti önkormányzat megválasz-
tásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye 
szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, 
az átjelentkezhet.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, 
aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett 
magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, 
feltéve, hogy
–  tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-án 

létesítette,
– az elbíráláskor is érvényes, és
– érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási 
hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban 
tartózkodók, a fogvatartottak stb. most nem tudják 
gyakorolni szavazati jogukat (kivéve azt a különle-
ges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, 
ahova a kórház vagy bv-intézet is tartozik).
A HVI az átjelentkezési kérelem alapján a válasz-
tópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási 
helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az ön-
kormányzati választásokon tehát az átjelentkezéssel 
szavazók nem a kijelölt szavazókörben szavaznak. 
A választópolgár október 9-én 16 óráig kérhet át-
jelentkezést, illetve október 11-én 16 óráig kérheti 
visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri név-
jegyzékbe.
3.) Mozgóurna igénylés
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzék-
ben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni 
a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, 
mozgóurnát kérhet. 
A mozgóurnát a választópolgár kérheti
–  a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör 

területén található egyéb címre,
–  a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye 

szerinti szavazókör területén található egyéb címre 
(október 9-ig átjelentkezés nélkül is, október 9-ét 
követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett).

A mozgóurna iránti kérelem:
– a valasztas.hu honlapon
•  ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 

óráig nyújtható be.
•  ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 

óráig nyújtható be.
– személyesen
•  október 11-én 16.00 óráig nyújtható be.
–  postán vagy írásbeli meghatalmazással nem ren-

delkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó 
vagy egyéb személy útján, lezárt borítékban)

•  október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
–  írásbeli meghatalmazással (ebben az esetben a 

kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magán-
okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell) 
rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő 
igénylés

•  október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz nyújtható be.

–  írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZ-
BESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb 
személy útján, lezárt borítékban)

•  október 13-án, 12.00 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz nyújtható be.

4.) A jelölt kiesése
Az egyéni jelölt kiesik, ha a szavazás napját meg-
előző nap 16 óráig a jelölésről írásban lemond. Az 
egyéni és listás jelölt is kiesik, ha
– a központi névjegyzékből törlésre kerül,
– a választhatóság jogát elveszíti,
–  a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szer-

vezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák 
nyilvántartásából.

II. Választási kampánytevékenység
A kampányidőszak augusztus 24-től október 13-án 
19.00 óráig tart.
Kampánytevékenységnek minősül:
–  kampányeszközök kampányidőszakban történő 

felhasználása, és
–  kampányidőszakban folytatott minden egyéb te-

vékenység, amelynek célja a választói akarat be-
folyásolása, vagy ennek megkísérlése.

A Ve. (Választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. 
tv.) kampányeszköznek tekint minden olyan esz-
közt, amely alkalmas a választói akarat befolyáso-
lására, vagy annak megkísérlésére. Ebben a vonat-
kozásában a Ve. egy példálózó felsorolást tartalmaz, 
amely a legjellemzőbb eszközöket emeli ki:
1. plakát,
2.  jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen 

megkeresés,
3. politikai reklám,
4. politikai hirdetés és
5. választási gyűlés.
1.) Plakát
A Ve. indokolása megfogalmazza, hogy „a törvény 
plakátnak tekint minden olyan információhordozót, 
amely statikus információkat hordoz”. 
Plakátot elhelyezni
–  magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulaj-

donos vagy a bérlő,
–  állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dol-

gon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, 
írásbeli hozzájárulásával lehet.

Törvényi tilalom a plakátolásra:
–  védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, 

az építészeti örökség védett elemén, védett termé-
szeti területen és értéken, továbbá

–  állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére 

szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhe-
lyezni tilos.

A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-be-
rendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok 
vonatkozásában a közterület-használatról szóló jog-
szabályokat kell alkalmazni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más 
jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás 
nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhe-
lyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, novem-
ber 12-ig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradá-
sa esetén az eltávolítás költségét viselni.
2.) Választási gyűlés
A Ve. 145. § (1) bekezdése szerint választási gyűlést 
augusztus 24. és október 12. között lehet tartani. 
3.) Tiltott kampánytevékenység
A Ve. 143. §-a szerint a szavazóhelyiséget magába 
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését 
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolsá-
gon belül – közterületen – választási kampánytevé-
kenység a szavazás napján nem folytatható.
A jogsértés ténye akkor is megvalósul, ha a beren-
dezés vagy jármű, melyből a választói akarat be-
folyásolására alkalmas tartalmat sugározzák vagy 
vetítik, a szavazóhelyiséget magába foglaló épület 
bejáratától számított 150 méteren kívül helyezkedik 
el.

III. A szavazólap
1.) A szavazólap adattartalmának jóváhagyása
A szavazólapok adattartalmát a HVB hagyja jóvá, s 
azokat az NVI készíti el.
A szavazólap adattartalmának jóváhagyását kö-
vetően jogorvoslati döntés, vagy nyilvántartásból 
való törlés következtében módosulhat a szavazólap 
adattartalma. A változás miatt nem kell a módosí-
tott szavazólapot ismét a HVB elé terjeszteni jóvá-
hagyás céljából, mert a változások átvezetéséről a 
választási irodának kell gondoskodnia.
A jelölő szervezeteket és a független jelölteket a 
szavazólap adattartalmának módosításáról haladék-
talanul tájékoztatni kell. 

IV. Önkormányzati választás eredménye
1.) Polgármester
Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta (szavazategyenlőség esetén időkö-
zi választást kell tartani).
2.) Képviselők egyéni listás rendszerben
A megválasztott polgármestert - amennyiben képvi-
selőként is jelöltette magát - törölni kell az egyéni 
listáról. Azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a 
megválasztható képviselők száma szerint (amely 
Nagykállóban 8 fő), a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták.
Szavazategyenlőség esetén sorsolással  kell megál-
lapítani, hogy ki jut mandátumhoz.

V. Jogorvoslatok
1.) Jogorvoslatok fajtái
A jogorvoslatok három formája a kifogás, a felleb-
bezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem. 
Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetőség, hogy 
az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén 
alkotmányjogi panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a 
választás és a választási eljárás alapelveinek megsér-
tésére hivatkozással a központi névjegyzékben sze-
replő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá 
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

Fellebbezést a választási bizottság elsőfokú hatá-
rozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújt-
hat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bi-
zottság másodfokú határozata, továbbá az NVB 
határozata ellen az ügyben érintett természetes és 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
nyújthat be.
2.)  Jogorvoslati határidők
A határidőket naptári napokban kell számítani. A 
Ve-ben meghatározott határidő minden esetben 
jogvesztő, késedelem kimentésére, illetve igazolás 
előterjesztésére nincs mód. A határidő annak utolsó 
napján 16 órakor jár le, a választási bizottság ren-
delkezésére nyitva álló határidő 24 órakor jár le. A 
jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint azok 
elbírálására – a speciális jogorvoslati eljárásokat ki-
véve - 3 napos határidő áll az érintettek rendelkezé-
sére a jogsértés elkövetésétől, illetve a megtámadott 
választási bizottság határozatának meghozatalától.
3.)  Általános hatásköri szabályok
A választási bizottságok számos hatáskörrel rendel-
keznek, ezek egyik típusát jelentik a jogorvoslati 
kérelmek elbírálása, mely körben az alábbi hatáskö-
ri szabályok érvényesülnek.
A Helyi Választási Bizottság dönt
–  az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogás-

ról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett 
egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,

–  minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az 
egyéni listás, a települési nemzetiségi vagy a pol-
gármester-választáshoz kapcsolódik.

A Területi Választási Bizottság dönt
–  minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a 

megyei önkormányzati választáshoz, a területi 
nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcso-
lódik,

–  minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a 
HVB hatáskörébe, és az elkövetés helye a TVB 
illetékességi területén található,

–  a HVB döntése elleni fellebbezésről,
–  körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgál-

tatással vagy nem országosan terjesztett sajtóter-
mékkel kapcsolatos kifogásról (az illetékességet 
a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakó-
helye határozza meg).

A Nemzeti Választási Bizottság dönt
–  minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a 

HVB vagy a TVB hatáskörébe, és az elkövetés 
helye nem határozható meg,

–  a TVB döntése elleni fellebbezésről,
–  az országos, lineáris médiaszolgáltatás és az or-

szágosan terjesztett sajtótermékek, illetve a film-
színházak választási kampányban való részvételé-
vel kapcsolatos kifogásról.

A TVB székhelye szerinti illetékes ítélőtábla bírálja 
el a TVB másodfokú határozata elleni bírósági fe-
lülvizsgálati kérelmet.

NeMzeTIségI ÖNKorMÁNyzATI KéP-
VIselő VÁlAszTÁsrA VoNATKozó 

sPecIÁlIs szAbÁlyoK

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választás-
ra az előzőekben ismertetett tájékoztatás érvényes 
az alábbi speciális szabályokkal:

I. Névjegyzék, átjelentkezés, mozgóurna igény-
lés
1.) Névjegyzék

A választópolgár abban az esetben szavazhat a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sán, ha legkésőbb szeptember 27-ig kérte nemze-
tiségi névjegyzékbe vételét.
Lehetősége van a polgárnak arra, hogy bármikor 
töröltesse a nemzetiségi hovatartozását a közpon-
ti névjegyzékből, és az országgyűlési választásra 
kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bár-
mikor módosíthatja. Azt a választópolgárt, aki 
október 11-ig kéri nemzetiségi hovatartozásának 
törlését a központi névjegyzékből, a nemzetiségi 
szavazóköri névjegyzékből is törölni kell.
Minden nemzetiség tekintetében külön szavazóköri 
névjegyzék készül.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékre azokat 
kell felvenni, akik – legkésőbb szeptember 27-én 
benyújtott kérelmük alapján – a központi névjegy-
zékben nemzetiségi választópolgárként szerepel-
nek.
A nemzetiségi választópolgár a lakcíme szerinti 
szavazókör névjegyzékeiben szerepel, mégpedig 
egyrészt az önkormányzati választás névjegyzék-
ében, másrészt pedig az adott nemzetiség névjegy-
zékében.
Főszabály szerint tehát a lakóhelye szerinti telepü-
lésen, de aki a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán átjelentkezik a tartóz-
kodási helye szerinti településre, azt a nemzetiségi 
választáson is át kell tenni a tartózkodási helye sze-
rinti szavazókör nemzetiségi névjegyzékébe:
AZ ÁTJELENTKEZÉS ÉS A MOZGÓURNA 
IGÉNYLÉS MINDKÉT VÁLASZTÁSRA KI-
TERJED!
Előfordulhat, hogy a választópolgár azt megelőző-
en kér átjelentkezést, mielőtt regisztrálna nemze-
tiségi választópolgárként. Ebben az esetben a re-
gisztrációs kérelmének elbírálását követően egyből 
a tartózkodási helye szerinti szavazókör nemzetisé-
gi névjegyzékébe kerül.

II. Önkormányzati választás, az eredmény meg-
állapítása
A nemzetiségi választópolgár a lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhat a polgármester jelölt-
re, önkormányzati képviselőjelöltre, települési 
nemzetiségi képviselőjelöltre, valamint a területi 
nemzetiségi önkormányzati képviselők listájára. A 
szavazókörben a nemzetiségi szavazatok zöld borí-
tékba kerülnek, azokat csak a HVB bonthatja fel, és 
számlálhatja meg.

A lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon 
kívüli szavazólapok érvénytelenek.
A települési nemzetiségi önkormányzati válasz-
táson azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a 
megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb 
érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség 
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy ki jut 
mandátumhoz.

 A helyhatósági választással kapcsolatos bármely 
kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az 
alábbi személyekhez fordulhatnak:

bereczki Mária HVI vezető  
42/263-101 (111 mellék)

Kovácsné dr. Dalanics beáta HVI munkatárs 
42/263-101 (144 mellék)

Domokos Árpádné HVI munkatárs  
42/263-101 (123 mellék)

bereczki Mária
jegyző 

Nagykálló Város Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a helyhatósági választáshoz 
kapcsolódó aktuális tudnivalókról
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A Nagykállói Hírmondó elő-
ző számában csányi Ákos, a 
Nagykállói Általános Iskola tanára 
Kiss Tamás fiatal gazdálkodót 
arról kérdezte: miért döntött úgy, 
hogy mezőgazdasági vállalkozás-
ba kezd?  látott ebben fantáziát, 
vagy az édesapja, Kiss József, jó 
példa volt számára, hiszen ő sike-
res gazdálkodó? 
A családom régóta gazdálkodik. Én 
is ebben nőttem fel, a szünidőben 
gyakran besegítettem. Mai napig a 
fóliasátor alatti párás, meleg levegő a 
kedvenc illatom. Gyerekkoromban a 
Fintor tagban volt egy almáskertünk, 
ott is minden ősszel szedtem almát, 
de soha, egy pillanatig nem gondol-
tam arra, hogy a mezőgazdasággal 
szeretnék foglalkozni.

Annyira elege lett ebből a munká-
ból?
Azt nem mondanám, de felnőttként 
valami egészen mással szerettem 
volna foglalkozni. Konkrét elképze-
lésem ugyan nem volt, ezért miután 
leérettségiztem a Korányi Frigyes 

Gimnázium kéttannyelvű tagozatán 
- abból az indíttatásból, hogy édes-
apám gépész-üzemmérnök végzett-
ségű - felvételiztem a Műszaki Egye-
temre, ahol német nyelven kezdtem a 
tanulmányaimat. Nagyon szerettem 
Budapestet, de talán még túl fiatal 
voltam ahhoz, hogy a jövőre gondol-
jak és otthagytam az egyetemet. Ké-
sőbb már jobban átgondoltam volna 
ezt a merész döntést. 
Édesapám javaslatára, aki ugyan 
mindig mondogatta, hogy nem köny-
nyű a mezőgazdaságban dolgozni, 
megpályáztam a Fiatal Gazda pályá-
zatot, de nem nyertem. Aztán 2010 
tavaszán úgy döntöttünk, hogy 9 hek-
táron telepítünk szuper intenzív alma 
ültetvényt, jéghálóval, felső esőztető 
rendszerrel - Kelet-Magyarországon 
az elsők közt. Még abban az évben fel-
vettek a Debreceni Egyetem kertész-
mérnök szakára. Nem volt könnyű, 
mert munka mellett, nappali tagoza-
ton végeztem, de élveztem a tanulást. 
A szakmai gyakorlatot Hollandiában 
teljesítettem és többször jártam Dél-
Tirolban is. Ezekben az országokban 
sokat tanultam, új technológiákat, új 
gépeket, új almafajtákat ismertem 
meg, s ezek a tapasztalások jól jöttek 
itthon. Három éve tovább bővítettük 
az ültetvényt, elsősorban a legújabb, 
idehaza kevésbé ismert fajtákkal.  

Valahol azt érzem, hogy igazából 
belesodródott a gazdálkodásba?
Valóban, de évekig élveztem, meg-
szerettem ezt a tevékenységet. A 
munkám lett a hobbim és fordítva, de 
aztán több minden megváltozott… A 
kétségeim az almatermesztésben iga-
zán az elmúlt 1-2 évben a piac válto-
zásai, valamint a gyakran előforduló 
extrém időjárási körülmények miatt 
alakultak ki. 

Megbánta, hogy belevágott a gaz-
dálkodásba?
Azt semmiképp nem mondanám! A 
klímaváltozás miatt, az utóbbi évek-
ben tapasztalható rendkívüli időjá-
rási anomáliák nagyon rossz hatás-
sal vannak az ágazatra. Tavasszal a 
késői fagyok, utána a hetekig tartó 
szárazság, majd a jégverés óriási ká-
rokat okoz a termelőknek. Számomra 
a legnagyobb mélypont a tavalyi év 
volt, amikor 16 forint kilónkénti áron 
vették át a léalmát. Mi ugyan első-
sorban étkezési almát termelünk, de 
ránk is hatással volt, mivel az ipari 
alma ára határozza meg az étkezési 
alma árát is. Az idei évről sem tud-
nék sok jót mondani. Tavasszal közel 
tíz hektár károsodott a fagy miatt, két 
fajta „kihagyott”, mert előző évben 
nagy volt a terméshozamuk, ahol 
pedig szép volt az alma, az a nagy 

forrósságban szinte megfőtt a fán. A 
jégháló pedig ma már nem is a jég, 
hanem a napégés ellen nyújt elsősor-
ban védelmet.

Nagyon rizikós az ágazat.
Azt szoktam erre mondani, hogy ha 
nem lenne az, akkor mindenki ezt 
csinálná. 

Kizárólag almával foglalkoznak?
Igen. Mindig is azt vallottuk, hogy az 
embernek egy valamihez kell érteni, 
de ahhoz neki kell a legjobban. Még-
is azt kell mondjam, hogy jelenleg 
például a meggy talán rentábilisabb, 
mert sokkal kevesebb gondozást, 
élőmunkát igényel, mint az alma, 
amivel egész évben foglalkozni kell. 

A kert mellett mire jut még ideje, 
mi a hobbija?
Az utazás. Régi vágyam, hogy több 
kontinensre eljussak, az ott élő em-
berek mindennapjait, szokásait meg-
ismerjem, de a kert miatt erre kevés 
a lehetőségem, nem lehet hetekre ott 
hagyni. Nagyon szeretek fotózni is. 
Mivel a munkám során túl sok em-
berrel nem találkozom, ezért gyakran 
a világhálón kommunikálok, tartom 
a kapcsolatot emberekkel. Például az 
instagram oldalamon (almas_tomi 
néven) osztom meg a képeimet töb-
bek közt a gazdálkodás mindennap-
jairól, amelyek a hozzászólások és 
értékelések alapján is sokszor pozi-
tív visszhangra találnak.
Másik hobbim az ejtőernyőzés. Nincs 
nagyobb szabadság annál, mint ami-
kor szabadesésben 50-60 másodper-
cig zuhan az ember. Szeretném még 

kipróbálni a siklóernyőzést, mert 
lényegesen tovább lehetek a levegő-
ben, ami leírhatatlan szabadságot ad.
Mivel nagyon szeretem a kertet, a 
növényeket, így a szobanövényei-
met is sokat mókolom. Nem tudok 
létezni zöld nélkül! Legnagyobb 
álmom egy téli kert, mert gyakran 
megviselnek a szürke, lehangoló téli 
hónapok, amikor hetekig nem látjuk 
a napot.
Nem hobbi, inkább küldetés, hogy 
almafelajánlással támogatom a helyi 
óvodákat. A Katica csoportot már 
hosszú évek óta, mert annak idején 
én is ide jártam és megmaradt a jó 
kapcsolat. Virágzáskor, betakarítás-
kor minden évben vendégül látjuk 
őket, de közösen ültettünk már alma-
fát is a Föld napján. Nagyon jól eső 
érzés, amikor a kertben harminc kis-
gyermek rohan felém boldogan.

Hogyan képzeli el magát úgy 5 év 
múlva?
Almatermesztőként. Családdal, gye-
rekekkel. 

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre? 
Vizi Péterre gondoltam, aki éveken 
át külföldön dolgozott. Azt kérdez-
ném tőle, hogy annak idején mi mo-
tiválta, hogy más országban vállaljon 
munkát? Szerencsét akart próbálni, 
vagy elsősorban a magasabb bér 
miatt hagyta el az országot? Illetve 
miért döntött úgy, hogy végül fel-
adja a kinti munkáját és visszatér 
Nagykállóba?

Nyugdíjas találkozó Harangodon
Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egye-
sület szervezésében augusztus 16-án 
regionális időstalálkozót tartottak 
Nagykálló-Harangodon. A program 
lebonyolítása során színvonalas ama-
tőr produkciók és játékos vetélkedők 
színesítették a napot. Az eseményen 
Juhász Zoltán Nagykálló polgár-
mestere köszöntötte a résztvevőket. 
– „Köszönöm a meghívást a barátsá-
gos, jó hangulatú összejövetelre. A 
nyugdíjas közösség tagjai már évek 
óta meghatározó, aktív résztvevői 
Nagykálló társadalmi életének. Szá-
momra mindig is példaértékű az az egység, összefogás, amely az egyesület tagjait jellemzi, s amely példa lehet 
a fiatalabb generációk előtt is” – mondta a polgármester.

10.00   Kiállításmegnyitó a 20 éves Nagykállói  
Népművészeti Egyesület múltjából és  
jelenéből  
A Kállai Kettős Ifjúsági Néptáncegyüttes műsora

11.00  Bakator Zenekar lemezbemutató koncert

12.00-13.00   A Kállai Lakodalmas Egyesület „Jánykérés” című 
műsora  
Ebéd

13.00-13.30  A 20 éves Nagykállói Népművészeti  
Egyesületet köszönti Juhász Zoltán,  
Nagykálló Város polgármestere

14.00-15.00 Menyekező ruhák viseletbemutató 

14.00-16.00  A Nagykállói Népművészeti Egyesü-
let tagjainak kézműves bemutatója és  
vásár

15.00-15.15 Rózsafa Citeraegyüttes műsora

15.30-16.30  Dalinda koncert,  
(Nádasdy Fanni, Paár Julianna,  
Tímár Sára)

16.30-17.30 Nyíregyházi Tánctanoda előadása

17.40-18.40  A hajdúnánási Aranyszalma 
Néptáncegyüttes műsora

18.40  Táncház Márton Attila és az  
Aranyszalma Néptáncegyüttes  
tagjainak vezetésével

OsziNépművészetiForgatag2019.09.28.
Nagykállói Népművészeti 

Egyesület

éves a2Kállai Kettős tér

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg

P R O G R A M O K

Családi nap a közösségépítés jegyében
Folytatás az 1. oldalról!

Így például, a gyermekeket kézmű-
ves és öko-kézműves foglalkozá-
sokkal, valamint ügyességi játékok-
kal várták, a szülők és az idősebb 
generáció tagjai számára pedig álta-
lános állapotfelméréssel készültek a 
szervezők.
Az újrahasznosítás, a környezettu-
datosság szempontja mellett, a kü-
lönböző jellegű foglalkozások pe-
dagógiai tartalmára is igyekeztek 
figyelni, s a Montessori-módszerek 
alkalmazásával, a szem-kéz koordi-
náció, a finommotorika (kézügyes-
ség) fejlesztését tűzték ki célul. A 
kézműves foglalkozások széles 
skáláján felül, a logikát, koncentrá-
ciót fejlesztő játékok, valamint az 
ügyességi játékok is helyet kaptak 
a repertoárban. Mindezeknek meg-
felelően az érdeklődő gyermekek 
többek között uzsonnás kendőt ké-

szíthettek, köveket festhettek, ház-
tartási papírhulladékokból kreált 
játékokkal tehették próbára logikai 
és koncentrációkészségüket, az új-
rahasznosítás jegyében ceruzatartót 
barkácsolhattak konzervdobozból, 
valamint lángosevő, vízhordó és 
egyéb más ügyességi csapatjáték-
okon tehették próbára magukat.
A nagykállói Egészségfejleszté-
si Iroda is csatlakozott az önkor-
mányzat által szervezett ingyenes 
Családi Naphoz, melyen hasznos, 
egészségmegőrzéssel, egészség-

ügyi tanácsadással kapcsolatos 
színes programokkal, sportbemu-
tatókkal, egészséges ételek kósto-
lójával szólították meg az érdeklő-
dőket.
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Folytatás az 1. oldalról!
A rendez-
vény főző-
v e r s e n y é n 
ezúttal 32 
csapat mérte 
össze (lecsó)
főzőtudomá-
nyát. A részt-
vevők több-
sége évek óta 
visszatér, de 

mindig vannak újak is a mezőny-
ben, és egyre többen szeretnének 
jönni. 
- Örülök, hogy városunk gasztro 
rendezvénye ismét elnyerte a 
nagykállóiak tetszését. Titkos ösz-
szetevőket és családi recepteket 
használva 32 társaság csapott ösz-
sze a lecsófőző versenyen.  A fesz-
tiválra családok, baráti társaságok, 
klubok egy-
aránt nevez-
hettek, hogy 
összemérjék 
főzőtudomá-
nyukat. De 
s z á m o m r a 
m i n d e n n é l 
f o n t o s a b b , 

hogy nagyon sok nagykállói lakos 
vett részt ezen a közösségépítő ren-
dezvényen. Jó volt látni, hogy eny-
nyi ember, civil közösség, társaság 
tudott értelmes dolgokról, normális 
hangnemben beszélgetni egymással 
– mondta Juhász Zoltán, Nagykálló 
polgármestere az idei rendezvényt 
értékelve.
A zsűri döntése alapján idén a 
Napfény lányainak étele sikerült 
a legjobban, a második helyezett 
Nagykálló testvérvárosának, a len-
gyelországi Limanowa csapata, 
míg a harmadik a Metal Fixer Plusz 
csapata lett. Idén a legszebb standot 
állítókat is díjazta a zsűri. Mivel a 
versenyre jelentkezők többsége erre 

nagy hangsúlyt fektet, így nem volt 
könnyű dolga a „bíráló bizottság” 
tagjainak, akik végül két csapatnak 
adták át a jutalmat és az okleve-
let: a Nagykállói Görögkatolikus 
Egyház képviselőinek és a Family 
csapatnak. A zsűri ezúttal három 
különdíjat is odaítélt: a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, 
a Kukoly Vill csapata és a Generali 
Team részére.
A késő éjszakába nyúló rendez-
vény ezúttal is nagyszerű lehető-
séget kínált a találkozásokra, be-
szélgetésekre, közös mulatásra és 
a nagykállóiak közösségének erő-
sítésére.
A VII. Nagykállói Lecsófesztivál az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azo-
nosító számú „Humán szolgálta-
tások fejlesztése Nagykállóban és 
térségében” című pályázat kereté-
ben valósult meg.

Hetedik alkalommal 
csaptak a lecsóba

Államalapító Szent István ünne-
pe, augusztus 20-a alkalmából 
Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke a Magyar Ér-
demrend Középkereszt kitüntetést 
adományozta dr. Vonza András, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály hatósági főállatorvosa, 
volt földművelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter részére, négy 
évtizede végzett, kimagasló szín-
vonalú szakmai munkája, az ország 
agráriumának fejlődését szolgáló 
közéleti szerepvállalása, valamint 
a magyar gazdatársadalom érdeké-
ben végzett szervezőtevékenysége 
elismeréseként.
Az elismerést dr. Nagy István ag-
rárminiszter adta át a Vajdahunyad 
várban.

Kitüntették FelNőTT széPIroDAloM
Az ágybérlő / Beth O’Leary
Áldó eső / Charles Martin
Barátnők / Joanna Trollope
Beteg lelkek / Kristina Ohlsson
Black Jack Point / Jeff Abbott
Felejts már el! / Jeff Abbott
Éjszaka a tiéd leszek : McGregor testvérek 
történetei, Lachan / Karina Halle
Az emlékkarkötő / Viola Shipman
Erdő mélyén / M. J. Arlidge
F mint / Kalapos Éva
Félúton / Barbara Claypole White
A fényigéző / V. E. Schwab
Gyülekező árnyak / V. E. Schwab
Gyilkos a vonal végén / Marni Bates
Mióta megszerettelek / Jojo Moyes
Hunyadi: Vihartépte zászlaink / Bán Mór
Kőgazdagok problémái / Kevin Kwan
A könyvárus rejtélye / Mark Pryor
A múlt árnyai: Báthory Orsi történetei / 

Leslie L. Lawrence
Úti cél: ismeretlen / Frank Herbert

FelNőTT szAKIroDAloM
Szeretemország : beszélgetőkönyv Márki-
Zay Péterrel / Kálmán Olga
Beke Mari: 77 magyar népi játék
Anna Starmer: Színes otthon - Találjuk meg 
a kedvenc színeinket
Josh Nava: A fafaragás alapjai

gyerMeK- és IFJúsÁgI IroDA-
loM

Csobbanós / Balázsy Panna
Marvel: amiről tudnod kell és tudni érdemes 
/ Adam Bray
Ha lenne/lett egy másik életed / Liz Fenton, 
Lisa Steinke
Zűrzavar a vonal végén / Marni Bates
Rád hangolva / Jen Klein
Tiéd leszek / Jenny Jones

A ratkó József Városi Könyvtár könyvajánlója 

Augusztus 5-én indultunk Berekfür-
dőre 19 fővel a Nyírségi Református 
Egyházmegye nyári üdülőjébe, egy 
hét pihenésre, a Nagykállói Refor-
mátus Egyházközség tagjai közül. 
Érkezésünkkor, délelőtt, a gondnok 
házaspár fogadott bennünket. Dél-
után már fürödtünk, az esti órákban 
beszélgettünk, megismerkedtünk 
egymással. Reggel áhítattal kezd-
tük a napot, közösen imádkoztunk 
és énekeltünk a Bibliaolvasást kö-

vetően, a nap további része kötetlen 
programokkal telt. A hét névnapo-
sait, születésnaposait mindig közö-
sen köszöntöttük. A Győri család 
szalonnasütésre hívott mindenkit, 
másik alkalommal gyümölccsel ün-
nepeltük a köszöntöttet.
Köszönjük a Nyírségi Református 
Egyházmegyének, hogy biztosítot-
ta a szállást és azzal együtt kikap-
csolódásunk lehetőségét.

Ács gáborné

Nagykálló Város Önkormányzata 
és a Magyarországi roma galéria 
egyesület a bari shej - Nagylány 
program keretében 10-18 év 
közötti lányokat von be mentor-
programjába, azzal a céllal, hogy 
segítsék megakadályozni a roma 
lányok iskolai lemorzsolódását.

A program keretében második al-
kalommal rendeztek nyári tábort 
Nagykállóban, az Akácos úti Közös-
ségi Házban, ahol Deák Gabriella 
és kollégái segítették annak megva-
lósítását. A több napos rendezvény 
ideje alatt a fiatalok változatos prog-
ramokon vehettek részt. Az volt a 
rendezvény célja, hogy a résztvevők 
új ismereteket szerezzenek és olyan 
embereket ismerjenek meg, akik 
pozitív értékeket tudnak felmutatni 
saját életükből, lehetőséget teremtve 
a közös beszélgetésekre, karrierter-
vezésre. 
A nyári táborban közösen alkottak 
Vári Zsolt festőművésszel, olyan 
technikát alkalmazva, amely élmény-
alapú volt számukra. Autentikus roma 
táncot tanulhattak Rostás Csabától és 
feleségétől, Rostásné Horváth Mó-
nikától. Egres Katinka színésznő 
játékos, önfejlesztő foglakozásokba 
vonta be a gyerekeket, melyekhez 
mindenki nagy örömmel csatlako-
zott. Megismerkedhettek a mandalák 

titokzatos világával Vári–Hegedűs 
Olga által, ahol belső alkotói vilá-
gukat nyithatták ki a résztvevők. A 
nyári melegben kellemes programot 
nyújtott a nagykállói strandon töltött 
idő is a gyerekek számára. 
A program zárásaként Varga Erika, 
a Romani Design vezetője avatta be 
a divattervezés rejtelmeibe a fiatalo-
kat. Ennek során szintén a kreativitás 
fejlesztése volt a cél. Ez hűen tükrözi 
a Bari Shej program lényegét, amely 
arra épül, hogy merjék ötleteiket 
megvalósítani, önmagukat kifejezni. 
Ez a program is bizonyítja, hogy iga-
zi közösségi élet zajlik az Akácos úti 
Közösségi Házban. 

Berekfürdői üdülés

Kinyílik a világ

2019. szeptember
29. 10.30 úrvacsorás kiemelt istentisztelet

2019. októberi alkalmak
13. 10.30 családi istentisztelet - szolgál a 2. évfolyam
27. 10.20 Újbor és reformáció emlékezete - úrvacsorás istentisztelet
31. 10.30 Reformáció napja – istentisztelet

A Nagykállói Református Egyházközség 
alkalmai:

A legjobb lecsó
A zsűritagok döntése alapján, szeptember 7-én, a hetedik lecsófőző 
versenyen, a hét tagot számláló Nagyfény lányai fantázianevű csapat 
készítette a legjobb, a legízletesebb lecsót.
- A mi lecsónk különlegessége az volt, hogy az összetevők között 
káposzta is szerepelt, tehát nem hagyományos ételt készítettünk. Az 
egyik roma származású munkatársunk javaslatára főztük így szív-
vel-lélekkel – mondta Jendrek Anikó, a társaság tagja. – Csapatunk 
a Napfény Családok Átmeneti Otthonának dolgozóiból állt. Mi első-
sorban nem csapatépítés céljából indultunk a főzőversenyen, hanem 

azért, hogy az intéz-
ményünkben élő-
ket, ha eljönnek a 
rendezvényre, meg-
tudjuk kínálni. Nem 
akartuk, hogy rossz 
érzéssel távozzanak 
innen, azzal, hogy 
őket senki sem kí-
nálta meg. Azt sze-
rettük volna elérni, 
hogy legyenek ők 
is részesei ennek a 
városi rendezvény-
nek. A legjobb lecsót a Napfény lányai főzték

Varga Erika, a nemzetközileg is el-
ismert roma divattervező a nyári 
tábor egyik foglalkozásvezetője volt
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Kitüntetéseket adtak át az államalapítás ünnepén
Augusztus 20-án, az államala-
pítás, szent István király és az 
új kenyér napján a Nagykállói 
református Műemléktemplom-
ban tartották a település ünnepi 
rendezvényét.

A rendezvényen Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere 
osztotta meg ünnepi gondolatait a 
közönséggel, aki többek között be-
szélt arról, hogy „az államalapítás-
nak köszönhetően a magyarság be-
illeszkedett Európába és a X. század 
kezdetére a középkori keresztény 
országok által, illetve a pápaság 
részéről is elismert, önálló, szuve-
rén országgá változott. Az esemény 
azért is bírt óriási jelentőséggel, 
mert szavatolta fennmaradásunkat 
és legitimálta helyünket az európai 
népek közösségében.
„István király fáradságos munkáját 
nemzedékről nemzedékre el kell vé-
geznie a magyarságnak, hiszen vál-
toznak az idők, változnak az állam 
feladatai is. Első királyunk a törvé-
nyesség alapjára építette Magyaror-
szágot, és az általa lerakott alapok 
mindmáig szilárdnak bizonyultak” 
– mondta Juhász Zoltán.
Az ünnepi gondolatok után Pregitzer 
Fruzsina, a Móricz Zsigmond Szín-
ház színművészének előadásában 
művészi összeállítást hallhatott a 
közönség. Nagykállóban évről-év-
re az államalapítás ünnepén kerül 
sor a városi kitüntető díjak átadásá-
ra, amelyet azok vehetnek át, akik 
munkájukkal hozzájárultak a tele-
pülés fejlődéséhez, s tetteik révén 
váro-sunk meghatározó egyénisé-
geivé váltak. 
A díjak átadása után a történelmi 
egyházak képviselői – Repelik Zsu-
zsanna Eszter, református lelkész 
és Trella Tibor, görögkatolikus atya 
– megáldották az új kenyeret, majd 
szétosztották a jelenlévők között.

Nagykálló Város kitüntetettjei 

KorÁNyI FrIgyes-DÍJ 
2019-ben a díjat dr. Major György 
csecsemő- és gyermekgyógyász 
kapta. 
Dr. Major györgy - a Debrece-
ni Orvostudományi Egyetemen 
1995-ben végzett általános orvos-
ként. Ezt követően a Jósa András 
Megyei Kórház Gyermekosztályán 
dolgozott. Csecsemő- és gyermek-
gyógyász, majd gyermekintenzív 
szakorvosi képzettséget szerzett. 
Évekig a megyei kórház koraszülött 
osztályán a súlyos, intenzív ellátást 
igénylő betegeket gyógyította, illet-

ve a gyermek intenzív részlegen dol-
gozott, ez utóbbit részlegvezetőként 
is irányította. Kórházi munkája mel-
lett a koraszülött mentőn is dolgo-
zott, illetve 10 évig szakoktatóként 
a helyi szakiskolában is tanított. 
Nagykállóban 2010 óta iskolaorvos-
ként dolgozik, 2016-tól pedig gyer-
mek háziorvosként a 2. sz. gyermek-
orvosi körzetben. Másodállásban 
mai napig részt vesz a megyei kór-
ház koraszülött és gyermekintenzív, 
gyermekbronhoszkópos ellátásá-
ban.

szIlÁgyI IsTVÁN-DÍJ 
Idén három személy részesült ebben 
a kitüntetésben: Erdőhegyi Zsu-
zsanna, Trefán Jánosné és Szántó 
Sándorné. 
erdőhegyi zsuzsanna - 1951-ben 
szerzett tanítói oklevelet. Ezt kö-
vetően dolgozott Nagykállóban, 
Biriben, majd ismét a nagykállói 
– akkori 2. és 3. számú – általános 
iskolában. Erről az időszakról a mai 
napig szép emlékeket őriz, mert sok 
szeretetet és figyelmet kapott a ta-
nulóktól, szülőktől egyaránt. 1957-
ben alsó tagozatos szakfelügyelővé 
nevezték ki a Nagykállói-Tiszalöki 
járásban, később ez kiterjedt a Nyír-
bátori és Nyíregyházi járás területé-
re is. A felügyelői munkája kezde-
tén 120 pedagógus nevelő-oktató 
munkájának segítését, ellenőrzését 
bízták rá. Az oktató-nevelő munka 
minden területén dolgozott. Volt 
osztálytanító, igazgatóhelyettes, 
1968-69-ben általános felügyelő. 
1988. januárjában ment nyugdíjba.
Trefán Jánosné csányi Katalin 
- a Hajdúböszörményi Óvónőkép-
ző Intézetben 1978-ban szerzett 
óvónői diplomát. 1976-ban kezd-

te óvodapedagógusi munkáját. 
1977-től Biri településen vezető 
óvónő volt közel 10 évig, majd 
Nagykállóban beosztott óvónőként 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 
Szakmai ismereteit folyamatosan 
bővítette, és a munkájához szüksé-
ges tanulmányokat folytatott, hogy 
korszerű pedagógiai, pszichológiai 
ismeretekkel rendelkezzen. 1994 és 
1995 között a Szarvasi Brunszvik 
Teréz Óvónőképző Főiskolán gyer-
mektánc szak pedagógusok tovább-
képzésén szerzett oklevelet, majd a 
hajdúböszörményi Wargha István 
Pedagógiai Főiskolai kar elvégzése 
után a szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus szakképzettséget 
szerzett. 2003-ban tett pedagógu-
si szakvizsgát a szarvasi Tessedik 
Sámuel Főiskolán. Meggyőződése, 
hogy a folyamatos képzés, önkép-
zés elengedhetetlen a pedagógus-
pályán dolgozóknak. Közel 10 évig 
szakmai vezetője volt az Egészség-
fejlesztő Mentálhigiénés munkakö-
zösségnek.
szántó sándorné bernáth Irén 
- a nagykállói Budai Nagy Antal 
Óvónőképzőben 20 éven keresztül 
a „kis óvónők” gyakorlatvezető-
je volt, majd 2004-től óraadóként 
gyermekvédelmet tanított. 1992-
ben főiskolai végzettséget szerzett 
zenei nevelés, játékos készség-
fejlesztés címen, 1998-ban gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, 
2008-ban differenciáló fejlesztőpe-
dagógus szakon végzett. Már kezdő 
óvodapedagógusként óriási szerepet 
tulajdonított az óvodai zenei neve-
lés játékos képességfejlesztésének, 
számtalan játékos eljárást dolgozott 
ki a zenei képességszintek felméré-

sére, fejlesztésére. Gyermekvédelmi 
felelősként a prevenciót, a másság 
elfogadtatását, empátiát, toleranciát, 
egyéni differenciálást, szociális fel-
zárkóztatást, az esélyegyenlőséget 
tartotta fontosnak. Nyugdíjas évei-
ben aktívan dolgozik, segíti család-
ját, kertészkedik, verseket ír.

ÁMos IMre-díj
A világhírű képzőművészről el-
nevezett kitüntetést idén Földesi 
Rezsőnek és Szabó Tibornak ítélte 
Nagykálló Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete. 
Földesi rezső - a tanárképző főis-
kola elvégzése után tanári pályafutá-
sát a nagykállói 1. számú Általános 
Iskolában kezdte, majd a 2. számú 
Szilágyi István Általános Iskolában 
tanított nyugdíjazásáig. Szakfel-
ügyelői, majd igazgató-helyettesi 
beosztása után a képviselő-testület 
az igazgatói feladatok ellátásával 
bízta meg. A Nagykállói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek több mint 60 
éve tagja, 25 évig a tűzoltó parancs-
noki és a Megyei Tűzoltó Szövetség 
alelnöki feladatait is ellátta. Város-
unk közéletében is mindig szívesen 
vállalt feladatot, jelenleg a pénz-
ügyi- és közjóléti bizottságban tevé-
kenykedik. Fafaragással az 1970-es 
évek eleje óta foglalkozik. Több-
ször részt vett Vásárosnaményban 
az Országos Fafaragó Táborban és 
Kiállításon, ahol Schmidt Sándor 
fafaragó, népi iparművész segítette 
ez irányú képességei kibontakozá-
sát, fejlődését. Munkáit a Nagykálló 
Kincsei népművészeti tárlatokon 
ismerhette meg az érdeklődő kö-
zönség.
szabó Tibor – Beregszászon szüle-
tett, gyermekkora Vámosoroszihoz, 

iskolái Nyíregyházához kötődnek. 
1956 után Ausztria, majd Németor-
szág felé vette az útirányt. Itt profi 
csapatokban focizott és München-
ben az egyik legismertebb képző-
művészeti főiskolán ösztöndíjasként 
szabadművészet és alkalmazott gra-
fika szakon tanult. Hét évig bírta a 
családtól távol, majd hazajött. Nyír-
egyházán nem engedték futballozni. 
Nagykállóban viszont játszhatott és 
1964 és 1973 között erőssége volt a 
csapatnak. 
A ceruzától és az ecsettől nem tud-
ták eltiltani. Amíg nem volt műhe-
lye, addig a könyvtárban alkotott. 
Festményeiről az 50 évvel ezelőtti 
Nagykálló tekint vissza ránk sok-
szor már meg nem lévő házaival. 
Minden képén átüt valami szomor-
kás, mégis nagyon kedves derű és 
jóság, valami szelídség. Az alkotót 
művészkörökben a nagykállói Sza-
bó Tiborként emlegetik, júniusban 
érte meg 80. életévét, s a Kállóban 
töltött időszakról azt vallja, hogy 
„nekem Nagykálló volt a Szent-
föld”.

NAgyKÁlló VÁrosérT-díj 
Az idei évben a Shotokan Karate-Do 
Egyesület vezetői - Ferencz Tibor és 
Tímár Zoltán - részesülhettek e jeles 
kitüntetésben. 
Ferencz Tibor és Tímár zoltán – 
Már az általános iskolában a tanu-
lás mellett, a sportot is igazán meg-
szerették. Az akkori akció filmeket 
nézve elhatározták, hogy ők is harc-
művészetet fognak tanulni. Abban 
az időben nagyon kevés helyen volt 
karate oktatás, így 1983-ban hozták 
létre az első csoportjukat. 1996-
ban hivatalosan is megalapították 
a Nagykállói Shotokan Karate-Do 
Egyesületet. Kitartó és kemény 
munkával egyre magasabb szintre 
jutottak, így 1997-ben Budapesten, 
japán mesterek előtt, sikeres fekete 
öves vizsgát tettek. A karate, mint 
harcművészet, elsődleges célja, 
a test és a jellem fejlesztése, így 
edzéseikkel egyre több tanítvány-
nak, kicsiknek, nagyoknak, fiúknak 
és lányoknak adnak lehetőséget a 
rendszeres mozgásra. Tanítják őket 
önvédelemre, fegyelemre és kitar-
tásra. Az évek alatt rengeteg érmet, 
több országos bajnoki címet, euró-
pai- és világkupa győzelmet sze-
reztek versenyzőik. 2010-ben érték 
el a jelenlegi 5. Dan fokozatukat. 
Céljuk továbbra is, hogy minél 
több gyerekkel megszerettessék az 
aktív, sportos életet, és a verseny-
zésekkel minél távolabb vigyék 
Nagykálló jó hírnevét.

Nagykálló Város idei díjazottjai Juhász zoltán polgármesterrel

Folytatás az 1. oldalról!
A jubileumi tanévnyitón jelen volt 
a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium) elnö-
ke,  Kucsák László is, aki többek 
között arról beszélt, hogy nem csak 
a molinón, hanem ebben az intéz-
ményben is látszik a múlt és a je-
len, a hagyomány és a hagyomány-
ra épülő tevékenység. 
- 150 év bizony óriási időtartam, s 
az hogy egy iskola életében beszél-

hetünk másfél évszázadról az való-
ban nagyon komoly teljesítmény. 
De mindehhez nagyszerű közösség 
kell, benne a fiatalokkal és a hosz-
szabb ideje fiatalokkal, akik évről 
évre teszik a dolgukat – mondta.
Simon Miklós, a térség országgyű-
lési képviselője köszöntőjében jó-
kívánságait is elmondta, mégpedig 
azt, hogy 150 év múlva is legyenek 
mosolygós, tehetséges diákok eb-
ben a térségben és tartsanak ezen a 
helyen évnyitót.

Az iskola épülete az elmúlt évek 
során korszerűsödött is. Többek 
között nyelvi labort, könyvtárat 
alakítottak ki és eszközfejlesztés 
történt a sportszerek és az infor-
matika tekintetében, idén nyáron 
felújították a szabadtéri tornapá-
lyát és egy kilenc személyes kis-
buszt is kaptak.
- A nagykállói emberek nagyon 
büszkék a Budaira. Szinte mind-
egyik családnak van kötődése, 
kapcsolata az iskolával – mondta 

Juhász Zoltán Nagykálló polgár-
mestere az eseményen. – Szeret-
ném jelezni a megjelent vendé-
geknek, hogy a jövőre nézve is 
komoly terveink vannak az intéz-
ménnyel, amelyek szinkronban 
vannak a Budai vezetésének el-
képzeléseivel.
Nagykálló Város polgármesterét 
dr. Bugya László, a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum főigazga-
tója követte a felszólalók sorában 
– „150 év alatt társadalmi és po-

litikai rendszerek jönnek mennek, 
egy azonban biztos: az ember és 
az emberek által összefogással 
alkotott szervezetek, intézmények 
képesek sok száz évet is megélni. 
Erre bizonyíték a Budai Nagy An-
tal Szakgimnázium” – jelentette 
ki.
A jeles eseményen ezt követően fát 
ültettek az iskola udvarán, emléket 
állítva ezzel az intézmény múltjá-
nak, irányt mutatva jövőjének itt, 
Nagykállóban.

Százötven éves a Budai
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ELHUNYTAK  
2019. augusztus-szeptemberVeres Temetkezés

Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Éjjel-nappal tempóztak
Augusztus 10-11-én hetedik 
alkalommal rendezték meg a Nap 
strandon a 24 órás úszóversenyt. 

A sporteseményt Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere 
nyitotta meg. Beszédében kifejezte 
köszönetét a verseny szervezői, el-
kötelezett résztvevői iránt, kiállva a 
sportesemény keretében rendezett 
jótékony célú akció mellett, mely 
révén a támogatók a Bátor Tábor 
Alapítvány nemes küldetését, a be-
teg gyerekek élménytáboroztatását segíthetik elő. Gazda Zsuzsanna, az 

Életkülönítmény közösségének tag-
jaként, lelkes egyesületi úszóként, 
elkötelezett szerepvállalója a jóté-
konysági akciónak. 
Az verseny szervezőinek célja ezút-
tal is az volt, hogy 24 órán keresztül 
mindig legyenek úszók a medencé-
ben, melyre az egyéni indulók rész-
vételének erősítésén felül, egyesüle-
tek bevonásával is törekedtek. Így a 
helyi és a környékbeli településekről 
érkezők mellett jelen voltak a Debre-
ceni Senior Úszóklub és Nyíregyházi 
Fókák SE csapatának tagjai is.
- Az önkormányzat 2013 óta töret-
lenül áll a sportesemény megren-
dezése mellett. Célul tűztük ki azt a 
fontos küldetést, hogy az egészséges 
életmódra nevelés céljából, az úszás 
szeretetének erősítésére, helyi úszó-
közösséget kovácsoljunk – mondta 
Juhász Zoltán. 
A megmérettetésen ezúttal több mint 
200-an vettek részt különböző kor-
csoportokban, akik összesen 621 ki-

lométert úsztak a strand medencéjé-
ben. A legfiatalabb induló 5 éves volt, 
míg a legidősebb elmúlt 80 éves. 
A 24 órás úszóverseny a „Humán szol-
gáltatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című EFOP-1.5.3-
16-2017-00041 azonosítószámú Eu-
rópai Uniós pályázat keretein belül 
valósult meg városunkban augusztus 
10-11-én. 
A versenyen résztvevő első három 
helyezettet jutalmazták (I. helyezett: 
szezonbérlet, oklevél, érem; II. he-
lyezett: havibérlet, oklevél, érem; III. 
helyezett: kéthetes bérlet, oklevél, 
érem). A díjakat Nagykálló Város 
polgármestere, Juhász Zoltán adta 
át a hetedik le-
csófeszti-
válon.

6-10 éves kategória:
I. helyezett: Sándor Lotti - 11,6 km 
II. helyezett: Oláh Sára - 5,7 km 
II. helyezett: Jámbor Zselyke - 5,7 km 
11-13 éves kategória:

I. helyezett: Tapasztó Dóra - 14,1 km
I. helyezett: Sándor Lara - 14,1 km
II. helyezett: Szász Nóra - 13,3 km
III. helyezett: Boros Márk - 9,5 km
14-18 éves kategória:

I. helyezett: Orosz Gergő - 14 km
II. helyezett: Kovács Flóra - 13,3 km
III. helyezett: Kondor Ramóna - 9,9 km
19-30 éves kategória:

I. helyezett: Csordás Adrienn - 13,7 km
II. helyezett: Szőllősi László - 4,1 km
III. helyezett: Horváth Gergő - 4 km
31-40 éves kategória:

I. helyezett: Balázs Szabolcs - 20,1 km
II. helyezett: Szőllősi György - 6,7 km
III. helyezett: Kozmáné Péter Enikő - 6,1 
km
41-50 éves kategória:

I. helyezett: Saághy Krisztina, 26 km
II. helyezett: Sinkáné Rózsavölgyi Zsu-
zsanna -15,3 km
III. helyezett: Boros Attila - 4,6 km
51 év feletti kategória:

I. helyezett: Illés István - 21 km
II. helyezett: Rabatin János - 7,3 km
III. helyezett: 2,7 km

A versenyen több mint 200 úszó vett részt

Támogatás iskolakezdéshez
Mint minden évben, így idén is tá-
mogatással szeretné könnyíteni a 
szülők 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 is-
kolai tanuló részére 3 500.-Ft, kö-
zépiskolai tanuló részére 5 000.-Ft, 
felsőfokú intézmény nappali tago-
zatos hallgatója esetén 6 500.-Ft a 
támogatás mértéke. 
A kérelmek 2019. november 30. 
napjáig nyújthatók be.
Az önkormányzati beiskolázási tá-

mogatás iránti kérelem benyújtása 
igénylő lapon történik. Az igénylő 
lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatánál átvehető.  
csatolandó: 
- eredeti iskolalátogatási igazolás 
- lakcímkártya
- folyószámlaszám
- TAJ szám 
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Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti  
a Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

Gerinctorna Nagykállóban
Tájékoztatjuk a kedves lakos-
ságot, hogy az Nagykállói Járás 
Egészségfejlesztési Iroda szep-
tembertől indítja gerINcTor-
NA programját Nagykállóban, 
melynek helyszíne a sántha 
Kálmán szakkórház rehabilitá-
ciós épületének tornaterme. 

A szervezet vé-
delme a gerinc 
v é d e l m é v e l 
kezdődik. Nap-
jaink elcsépelt-
nek hangzott 

mondata, hogy az ülőmunka követ-
keztében gyengébb és fáradtabb a 
szervezet. A fáradtság, és helyte-
len testtartás elkerülése érdekében 
mi magunk is sokat tehetünk, ha 
megtanulunk egyszerűbb gyakor-
latokat a gerincünk védelmében. 
A gerinctorna jótékonyan hatásai 
között szükséges megemlítenünk a 
testtartás javulását, az energiaszint 
növekedését, az izomzat erősödé-
sét, a javuló testtudatot, a koordi-
nációt, mindezekkel együtt pedig a 
kellemes hangulatot. 
Amennyiben szeretne tenni szer-

vezte egészségéért szeptember 
3-tól, keddenként 17.00 és 18.00 
óra között szeretettel várjuk az ér-
deklődőket! 

További információval kapcso-
latban keresse bizalommal az 

egészségfejlesztési Iroda munka-
társait. 

elérhetőségeink: 
E-mail cím:  

efi.nagykallo@gmail.com,  
efi.nagykallo@szszbmk.hu. 

Telefonszám: +36-42-563-850, 
+36-42-563-852

JELENTKEZZEN!
•  ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene 

nehéz sorsú gyermekeken,
•  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, 

elfogadás, szeretet és empátia,
•  ha szívesen gondoskodna saját otthonában 

család nélkül maradt, segítségre szoruló 
gyermekekről,

•  ha személye és lakáskörülményei megfe-
lelnek a törvényi előírásoknak, és vállalja, 
hogy elvégzi az általunk szervezett  
felkészítő tanfolyamot...

Akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői 
feladatok ellátására!

A jogszabályban előírt anyagi támogatást a Cívis 
Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Részletes feltételekről érdek-
lődhet a 0670/362-1957-es 
telefonszámon
civisneveloszuloihalozat@gmail.com 
e-mail címen, vagy honlapunkon, 
a www.civisnh.huoldalon.

Idén is megszervezték az Ulti Fies-
tát Nagykállóban. Míg a korábbi 
években a lecsófesztivál kísérő-
programjaként tartották meg a 
kártyajátékosok versenyét, addig 
az idei évben önálló eseményként 
jelentkezett.

A sorban már VIII. Ulti Fiestát au-
gusztus 30-án tartották az Óbester 
Étterem és Kávézó különtermé-
ben, amelynek ezúttal is Szabol-
csi Attila volt a főszervezője. A 
rendezvényre a helyiek mellett 
az ország különböző pontjairól – 
Nyíregyházáról, Tiszabercelről, 
Debrecenből és Pest megyie tele-
pülésekről – érkeztek kártyajátéko-
sok összesen 24-en. Az eseményt 

megtisztelte jelenlétével a Magyar 
Ultiszövetség főtitkára, Gyöngyösi 
Géza is. Az étterem különtermé-
ben aztán hosszú órákon át ütötték 
a blattot a résztvevők. Volt ott betli 
és csendes ulti is (jelentsen ez bár-
mit). Az idei fiesta győztese – a jó 

lapjárásnak köszönhetően – Bur 
Béla (Tiszabercel), a második Soós 
Bálint (Nyíregyháza), a harmadik 
pedig Szikszai Miklós (Nyíregyhá-
za) lett. A különdíjat a legeredmé-
nyesebb nagykállói játékos, Tisza 
András vehette át. 

Az idei találkozó résztvevői megyehatáron innen és túlról

Ütötték a blattot
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. október 1. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

cím:





KEDVEZMÉNYES 
FELTÉTELEK

AZ AGRÁRIUM 
SZAKÉRTŐJÉTŐL

Agrár Széchenyi Kártya

Igényeljen Agrár Széchenyi Kártyát a Takarék Csoporttól, így állami 
kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukcióval
és szabad felhasználású hitelkerettel segítheti agrárvállalkozása 
likviditási gondjainak megoldását.

 Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható
 Gyors és egyszerűsített hitelbírálat már akár 3 hét alatt 
 Fiatal gazdáknak akár 25 millió Ft hitel, lezárt üzleti év nélkül is
 Ingatlanfedezet nélkül is igényelhető

További információért látogasson el weboldalunkra, vagy a több mint 1000 fi ókunk egyikébe, ahol szakértő tanácsadóink a segítségére lesznek.

Állami
támogatással

www.takarekcsoport.hu

Takarek_Agrar_Szechenyi_Kartya_154x204_1.0.indd   1 2019. 06. 04.   17:16

I N g A T l A N
Nagykálló belvárosában, csendes, nyugodt kör-
nyezetben 776 nm-es telken, 100 nm-es, kelet-
nyugati fekvésű, 2,5 szobás családi ház gáz- és 
(új) kazánfűtéssel, pincével, felújított fürdőszo-
bával és konyhával, (alápincézett) nyári kony-
hával, melléképülettel eladó. Irányár: 16 MFt. 
Telefon: +36 70 348 0175
Nagykálló, Nagykertiszőlőben két utcából is 
megközelíthető, 2100 nm-es zártkerti ingat-
lan eladó. A telekhatáron villany van.  Telefon:  
+36 30 360 8986 vagy +36 30 955 3653
Nagykálló, Geszterédi út 54. szám alatti 
(Ludastó) 2 szobás lakóház, 900 négyszögöl 
kerttel eladó. Cserépkályhás, közművesített 
(víz, villany). Irányár: 2 000 000 Ft. Telefon:  
+36 30 616 5739
Nagykálló, Kállai É. u. 34. szám alatt 2 szobás, 
ebédlős, fürdőszobás, cserépkályha fűtésű ház el-
adó. Érdeklődni a helyszínen.
Nagykálló, Rózsa u. 49. szám alatti régi típusú, 
kertes, 2 szobás családi ház, fürdőszobával, gáz-
konvektoros fűtésrendszerrel, pincével, mellék-
épülettel eladó. Telefon: +36 70 945 5181
Nagykállóban 2 szobás, nappalis, fürdőszobás 
ház eladó. Telefon: +36 20 382 8478
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium 
közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtés-
rendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi ház eladó. Te-
lefon: (42) 264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykállóban, főútvonal mellett 1,2 ha gyümöl-
csös pincetározóval, ipari árammal eladó.  Tele-
fon: +36 30 836 2775

Eladó Nagykálló, Nagykertiszőlőben az M3-
as autópályától 1,5 km-re lévő 5700 nm-es, két 
utcára nyíló, körbekerített, részben parkosított, 
részben erdős, vízzel, villannyal ellátott, zárt-
kerti ingatlan, melyen 30 nm-es, szigetelt, tető-
tér beépítéses, pincével, fürdőszobával, burkolt 
terasszal ellátott épület, valamint egy kb. 8 nm-es 
tároló konténer található. Irányár 3 699 000 Ft. 
Telefon: +36 70 379 4293
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó álla-
potban lévő, 4 szobás, összkomfortos, családi 
ház eladó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes 
tüzelésű, 2 db cserépkályhával – melléképü-
lettel. Kisebb lakáscsere is érdekel. Telefon:  
+36 20 315 4687

e l A D Á s - V é T e l
Három lóerős rotációs kapa eladó. Ár: 40 000 Ft. 
Telefon: (42) 780 430, vagy  +36 30 939 9134
őszi-tavaszi M-L-es nadrág- és szoknyás kosz-
tümök, blúzok, szoknyák (saját készítésűek) el-
adók. Telefon: +36 20 529 6422
Nagykállóban nagyobb mennyiségű tölteni való 
homok föld eladó.  Telefon: +36 70 457 4550
Függönyök, sötétítő, közép- és futószőnyeg, 
franciaágy takaró, virágtartó, női cipő eladó. Te-
lefon: +36 20 628 5595
Dohányzóasztal, fotelek, szőnyegek, ágynemű-
tartó, Beko tévé, előszobafal, tükör eladó. Tele-
fon: +36 70 278 4264
Eladó háztáji kézi kocsi, kukoricamorzsoló, 200 
l terménytároló kád (vastag lemez), 43-as bélelt 
férficsizma.  Telefon: +36 70 237 2244
Eladó 120 literes boroshordó, taposókád, kuko-
ricamorzsoló, 20 literes zsíros kupa, gázpalack 
lángégővel, 2,5 kg turistapalack, 5-10 kg-os ka-

lapács, kötelek, 20 literes benzines kanna, 4 db 
44-es gumicsizma. Telefon: +36 30 668 4239

Eladó elektromos-benzinmotoros fűnyíró, kézi 
kukoricamorzsoló, réz teraszlámpák, RK 43 

rotációs kapa, korongfűrész tengely, lovas eke, 
Wartburg elektronikai alkatrészek. Telefon:  
(42) 797 042

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor váltóval, 

láncos szecskavágó, mérleg (5 mázsáig mér), 
nagyteljesítményű elektromos kukoricamorzso-
ló. Érdeklődni lehet: naponta 18 óra után. Tele-
fon: (42) 264 396 


