
Több programmal is készültek 
az ünnepekre

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXII. évfolyam 18. szám – 2012. december 19.

Sajnos egyre több családban a 
problémák okozója a megfelelő 
jövedelem hiánya, a munkalehe-
tőségek csökkenése. Nagykállóban 
az elmúlt évek alatt közel ezer 
ember kapott esélyt a közmunka-
program keretében, hogy munká-
ba induljon nap, mint nap.

2. oldal

Az NKE támogatásával a Nagy-
kállói Tigriskölykök csapata is részt 
vesz az Országos Kenguru Bajnok-
ságban. Az U11-es bajnokság első 
két fordulóját idegenben játszották 
a gyerekek, most azonban itthon lép-
tek pályára, és meg is mutatták, ki az 
úr a háznál.

6. oldal

Január elsejéig kell a gazdiknak 
azonosító chippel megjelöltetni 
kutyáikat. Az állatorvosi beavat-
kozás során egy rizsszem méretű 
elektronikus szerkezetet ültet-
nek a kutya nyakába, a későbbi 
könnyebb azonosítás céljából. A 
beavatkozás 3500 Ft-ba kerül.

3. oldal

Ünneplőbe öltözött Nagykálló, ka-
rácsonyi fények csillognak az utcá-
kon, tereken. Idén új díszvilágítást 
is vásárolt az önkormányzat, amely 
a városházát és az új teret, a Kállai 
Kettős teret világítja meg esténként, 
egészen Vízkeresztig. A Szabadság 
téren felállították a város karácsony-
fáját, a szökőkútra kikerült az ad-
venti koszorú, a Kállai Kettős téren 
pedig Tordai János, a Népművészet 
Ifjú mestere és Király Zsiga díjas 
fafaragó karácsonyi betlehemesét 
tekinthetik meg az arra járók. Ezek 
már mind azt jelzik: elkezdődött 
a várakozás időszaka, hamarosan 
elérkezik az év legszebb, legszen-
tebb ünnepe, a karácsony. Ennek 
alkalmából a Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. több civil szervezettel, 
egyesülettel összefogva készítette el 
karácsonyváró programsorozatát: az 
érdeklődők süthettek mézeskalácsot, 
különböző kézműves foglalkozá-
sokon készíthették el saját kezűleg 
a karácsonyi ajándékokat, és bepil-
lanthattak a különböző művészeti 
csoportok karácsonyi műsorának 
előkészületeibe is. A program ezzel 
még nem ért véget, hiszen december 
21-én, szerdán, 17.00 órai kezdettel 
várnak minden érdeklődőt a város 
karácsonyi ünnepségére.

folytatás a 3. oldalon

Ülésezett a Képviselő-testület
Ismét maratoni ülést tartott 
Nagykálló Város Képviselő-tes-
tülete. A városvezetés november 
29-én több, fontos kérdésben is 
döntésre jutott. 

Megszavazta a Képviselő-testület a 
város önkormányzatának 2013-as 
költségvetési koncepcióját, amely-
nek elsődleges célja a jövő évi költ-
ségvetés kialakításához szükséges 
alapelvek, főbb célkitűzések meg-
határozása. Az említett állásfogla-
lás tartalmazza a tervezett bevéte-
leket, a kötelezettségvállalásokat 
és más fizetési kötelezettségeket 
is. Juhász Zoltán polgármester a 
napirendi pont tárgyalása során el-
mondta: a 2013-as esztendő új ki-
hívások elé állítja a településeket, 
így Nagykállót is, hiszen jövő év-
től megváltozik az önkormányzati 
feladatellátás, ezzel együtt gyöke-
resen változik meg a finanszírozási 
rendszer is. A korábban az önkor-
mányzatok által ellátott feladatok 
egy része az államhoz kerül, ezzel 
párhuzamosan pedig új finanszíro-
zási rendszert vezetnek be, mely el-

szakad az eddig jellemzően norma-
tív támogatási rendszertől. A város 
polgármestere utalt rá: e szempont-
ból kiemelkedő szerepe van az ága-
zati feladatok meghatározásának, a 
kötelező önkormányzati feladatok 
és helyi közügyek szétválasztásá-
nak, jellegükből fakadóan ugyanis 
az egyes közszolgáltatások eltérő 
finanszírozási technikát igényel-
nek.
A feladatátrendeződés megjelenik 
mind a közoktatásban, mind a szo-
ciális és az igazgatási ágazatban. 
A ma még önkormányzati szervek 
(jegyző, polgármester) által ellátott 
államigazgatási feladatok mérté-
ke mérséklődik, az ügyek zöme a 
2013. január 1-jétől felálló járási 
kormányhivatalokhoz kerül. Ju-
hász Zoltán elmondta: a teljesen 
átalakuló jogszabályi környezet, a 
jogszabályi változások, a végrehaj-
táshoz szükséges útmutatások hiá-
nya, a járási hivatalok kialakítása 
mind olyan tényező, amely meg-
nehezíti, sőt bizonytalanná teszi a 
költségvetés tervezését.

(folytatás a 2. oldalon)

November 23-án több mint kettő-
száz nagykállói véradót köszön-
töttek a Kállay Rudolf Szakiskola 
aulájában a véradók napja alkal-
mából.

Ünnepi műsorral, oklevelekkel 
és tárgyjutalommal méltatták a 
nagykállói véradókat a közelmúltban. 
Magyarországon évente átlagosan 
ötszázezer egység vérre van szükség 
a zavartalan vérellátáshoz, amelyből 
százezer egység térségünkből, a ré-
gióból érkezik az Országos Vérellátó 

Szolgálathoz. Többek között ezért is 
fontos, hogy – ha csak jelképesen is 
– de ilyen formán is elismerjék az ön-
zetlen segítőket, a rendszeres véradó-
kat, akiknek nagyon sokan az életü-
ket köszönhetik. Erről már Szarkáné 
Kövi Márta, a Magyar Vöröskereszt 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szer-
vezetének igazgatója beszélt ünnepi 
gondolatai során. A megyei szervezet 
vezetője továbbá azt is hangsúlyozta: 
a véradók az adakozás legtiszteletre-
méltóbb formájában segítik nap, mint 
nap a rászorulókat. „Nagykállóban 

nagyon sok az önzetlen, mások iránt 
szolidaritást és felelősséget vállaló 
véradó. Kívánjuk, éljenek meg sok si-
kert, példájukkal toborozzák az újabb 
véradókat, magatartásukkal jelképez-
zenek egy tisztességes társadalmi pél-
damutatást, jelenítsenek meg egy új 
viselkedésformát!”
A nagykállói rendezvényen több mint 
kétszáz rendszeres véradót díjaztak, 
akik közül volt tízszeres, ötvenszeres 
és hetvenötszörös véradó, de olyan 
is, aki már 164 alkalommal nyújtotta 
karját embertársaink megsegítéséért. 

Nagykálló 
Kincsei

Kerámiák, festmények, különböző 
technikákkal készült kézimunkák. 
Széles a skála, egy azonban közös a 
kiállítási darabokban. Mindegyiket 
Nagykálló népi iparművészei vagy 
amatőr művészei készítették. Idén 
harminckilenc alkotó közel három-
száz kiállítási darabját tekinthették 
meg az érdeklődők a IV. Nagykálló 
Kincsei kiállításon.

(folytatás a 4. oldalon)39 alkotó 16 kézműves ágból hozott alkotásokat

A „mindennapok hőseit” köszöntötték
Tavaly az egyik legnépszerűbb program a mézeskalács sütés volt



elsősorban nagykállói hírmondó2

A nagykállói oktatási intézmény 
alsó tagozatának hő ellátása 
elavulttá vált, így a város önkor-
mányzata európai uniós pályázati 
forrásból korszerűsítette az iskola 
fűtési rendszerét.

Sok fűtőtest közül jó néhány maradt 
hidegen az elmúlt évek fűtési idényé-
ben a Nagykállói Általános Iskolá-
ban. Az alsó tagozat épületében eddig 
a kellő melegről az alagsorban elhe-
lyezett gázkazánok gondoskodtak az 
abból kiinduló hagyományos, meleg 

vizes, kétcsöves, radiátoros rendszer-
rel. A kazán hatásfoka azonban ma 
már - az üzemeltetési körülmények 
és az elhasználódás következtében - 
jelentősen kevesebb, mint a korszerű 
kondenzációs kazánoké vagy egyéb 
más megújuló energiával üzemelő 
berendezéseké. Így indokolttá vált a 
fűtési rendszer korszerűsítése, me-
lyet az önkormányzat európai uni-
ós pályázat keretében valósíthatott 
meg. Ennek köszönhetően ma már 
ún. földhő-szivattyúk egészítik ki a 
gázfűtést, sőt enyhébb időjárás ese-
tén az így nyert energia elég a teljes 
rendszer kiszolgálására is. A fűtési 
rendszer kiépítését az iskola udvarán 
végezték a szakemberek, hiszen itt 
állt rendelkezésre a megfelelő szá-
mú szonda telepítéséhez szükséges 
közmű nélküli terület. A technológia 
előnyei már ismertek a városban, mi-

vel a Korányi Frigyes Gimnázium 
és Kollégiumban már több éve mű-
ködik ilyen talajszondás rendszer. A 
nagykállói általános iskola fűtésre-
konstrukciója a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében valósult 
meg. A beruházás összköltsége közel 
92 millió forint, amelyhez Nagykálló 
Város Önkormányzata - mint az is-
kola fenntartója - 79.103.222 Ft tá-
mogatást nyert az Európai Unió és 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával a „Nagykállói 
Városi Önkormányzat Általános Is-
kola és Pedagógiai Szakszolgálat 
fűtésének korszerűsítése” című pá-
lyázati konstrukción az Új Széchenyi 
Terv keretében. A beruházás várha-
tó megtérülési ideje közel négy év, 
amelytől a város vezetői közel 40 
százalékos költségmegtérülést re-
mélnek.

Befejeződött az általános 
iskola fűtésrekonstrukciója

Munkával dicsérik  
a napjainkat…

Nagykállóban az elmúlt évek alatt 
közel ezer ember kapott esélyt a 
közmunkaprogram keretében, 
hogy munkába induljon nap mint 
nap.
 
Az ünnepekhez közeledve év vé-
gén mindenki átgondolja, hogy jó 
évet zár-e, mit tehet, hogy szerettei-
nek jobb élete legyen. Sajnos egyre 
több családban a problémák okozó-
ja a megfelelő jövedelem hiánya, a 
munkalehetőségek csökkenése. Ezt 
átérezve Nagykálló önkormányzata 
minden programját, jövőbeni tervét 
abból a szempontból készíti el, hogy 
lakóinak munkahelyeket teremtsen. 
Az a célunk, hogy a  város minél több 
embernek biztosítsa a megélhetéshez 
szükséges jövedelem megszerzését. 
Ebben az évben erre az egyik lehető-
ség a közfoglalkoztatás volt, melynek 
kereteit a település vezetése igyeke-
zett maximálisan kihasználni. Ezt 
mutatja az is, hogy Nagykálló élen 
jár azok között az önkormányzatok 
között, akik közfoglalkoztatást való-
sítanak meg. Tudjuk, az így szerzett 
jövedelem egy-egy család életében 
még kevés a nyugodt hétköznapok-
hoz, de azt gondoljuk, valami kis se-

gítség lehet. A város szempontjából 
mindenképpen fontosak voltak azok a 
munkák, amiket közmunkásaink vé-
geztek el. Szorgosságuk eredménye, 
hogy városunk tisztább lett, hogy út-
jaink, járdáink megújulhattak, hogy a 
strand megszépülhetett, és a felállított 
sátor újabb lehetőséget nyitott az üze-
meltetésében. Ott voltak mindenütt, 
ahol dolgos kezekre volt szükség, és 
minden olyan feladatot megoldottak, 
ami komfortosabbá tette otthonunkat, 
Nagykállót. Az egyik városlakó azt 
mondta, hogy olyanok ők a városban, 
mint a családban az ezermester csa-
ládtag: mindent megcsinál, minden 
rendben van, és mi örülünk a haszná-
nak, melyet akkor értenénk meg iga-
zán, ha ő nem tette volna meg. Azt hi-
szem, Nagykállóban a közmunkások 
nagyon élő részei annak a sok közös 
sikernek, eredménynek, amivel vala-
mennyien közösen méltán dicseked-
hetünk. Amikor az ünnepek alatt ide 
érkező vendégeinknek, hazalátoga-
tó rokonaiknak büszkélkednek a mi 
kedves kis városunkkal, egy pillanat-
ra gondoljanak azokra a társainkra, 
akik ehhez minimális jövedelemért, 
de nagy szorgalommal hozzájárultak.
 N. B.

TÁJÉKOZTATÓ

A TESZOVÁL Kft.  
tájékoztatja a Tisztelt  

Lakosságot, hogy 
a szemét-szállítás  

rendje a karácsony és 
az újév miatt  

az alábbiak szerint  
módosul:

2012. december 25-e kedd 
helyett  

2012. december 21-én  
pénteken,

2012. december 26-a szerda 
helyett  

2012. december 22-én  
szombaton,

2013. január 1-je kedd  
helyett  

2012. december 28-án  
pénteken

szállítjuk el a szemetet!
Más napokon változatlan  
a szemétszállítás rendje.

Országjáró körútjának részeként 
három megyei településre – köz-
tük Nagykállóba – látogatott el dr. 
Ujhelyi István, az Országgyűlés 
szocialista alelnöke, aki Juhász 
Zoltán polgármesterrel rövid meg-
beszélést folytatott.

Az új járási és közigazgatási rend-
szerről valamint a közoktatásban be-
következő változásokról is szó esett 
azon a megbeszélésen, amit Juhász 
Zoltán, Nagykálló polgármestere és 
dr. Ujhelyi István, az Országgyűlés 
alelnöke folytatott november 28-án. 
A politikus országjáró körútja so-
rán látogatott el Nyíregyháza után 
Nagykállóba is, mint leendő járási 
székhelyre. 
A Polgármesteri Hivatalban tett rö-
vid látogatása után Ujhelyi István 
így fogalmazott: „…polgármester úr 
egy rendkívül rátermett városveze-
tő, és az, hogy függetlenként tudott 
nyerni és stabilan vezeti a települé-
sét, azt mutatja, hogy érti a dolgát. 
Nagykálló az elmúlt időszakban, a 
mi kormányzatunknak is köszön-
hetően rengeteg forráshoz jutott és 

ez látszik is a városon. A kérdés az, 
hogy a mostani közigazgatási átala-
kítás, az a társbérlet, ami majd kiala-
kul az új járási hivatallal, mennyire 
lesz működőképes. – fogalmazott az 
Országgyűlés szocialista alelnöke, 

aki hozzátette: arra bíztatom polgár-
mester urat, hogy arra koncentráljon, 
ami a feladata: a nagykállóiak véle-
ményének begyűjtésével, a Képvise-
lő-testület vezetésével vigye tovább 
azt a folyamatot, amit elkezdett.”

Nagykállóban járt az Országgyűlés alelnöke

Dr. Ujhelyi István és Juhász Zoltán

(folytatás az 1. oldalról)
Az említett tényezők miatt nehéz eb-
ben az időszakban megbecsülni a jövő 
évi bevételek és kiadások várható ala-
kulását – fogalmazott Juhász Zoltán 
-, ami már biztos, hogy a nagykállói 
önkormányzat költségvetésének fő-
összege jelentős mértékben csökken 
a 2013-as évben. Ennek okai:
- A Járási Hivatalok létrejöttével az 
okmányirodai, illetve a gyámügyi 
feladatok kikerülnek az önkormány-
zatok feladatai közül, így az ezekre 
kapott normatíva és az iroda bevétele 
(több mint 23 millió forint) sem az 
önkormányzatnál fog koncentrálód-
ni.
- A Képviselő-testület 2012. novem-
ber 15-i döntése értelmében a város 
önkormányzata 2013. január 1-jétől 
nem vállalja a közoktatási intézmé-
nyek fenntartását, így elesik az állami 
normatívától is. Ez azt jelenti, hogy 
közel 533 millió forinttal csökken a 
normatív támogatások összege.
- A korábbi években a helyi önkor-
mányzatok részesedtek a befizetett 
személyi jövedelemadóból, amiből 
a város önkormányzatának 2012-ben 
több mint 312 millió forint bevétele 
származott. Ez a bevételi forrás 2013-
tól megszűnik. Az összeg beépül egy 
ún. általános jellegű támogatásba, 
amelyről egyenlőre nem lehet meg-
mondani, mekkora bevételt fog jelen-
teni a gyakorlatban.
A napirendi pont megtárgyalása köz-
ben az is elhangzott: mivel Magyar-
ország 2013-as költségvetési törvé-
nyét még nem fogadták el, nem lehet 
tudni, mekkora központi támogatás-
sal tervezhet a városvezetés. Az már 
látható, hogy a bevételek nagyobb 
arányban csökkennek, mint a kiadá-
sok, így – az elmúlt évhez hasonlóan 
– költségcsökkentési tervet dolgoz ki 
a városvezetés az önkormányzat, az 
intézmények és az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságok vonat-
kozásában.

A jövő évi költségvetési koncepción 
túl több mint 20 napirendi pontot tár-
gyalt meg a Képviselő-testület. Ezek 
közül a legfontosabb intézkedések a 
következők:

Behajtják a be nem fizetett helyi 
adókat

A városvezetés megtárgyalta és el-
fogadta a helyi adók beszedésének 
időarányos teljesítéséről szóló elő-
terjesztést. A napirendi pont tárgya-
lása közben elhangzott: 2012. szep-
tember 30-ai állapot szerint a helyi 
adóbevételek az előző évekhez ké-
pest csökkentek, azonban a hátralék 
összege jelentős mértékben növeke-
dett. 
Az említett időpontig több mint 318 
millió forintot nem fizettek meg az 
adózók, így – a városvezetés dön-
tése értelmében – megkezdődik a 
hátralékok behajtása. Azoknak az 
adózóknak, akiknek egy éven túli 
gépjárműadó tartozása van, kivon-
ják a gépjárművüket a forgalomból, 
a többi adónemek esetén pedig letil-
tást és inkasszót alkalmaznak majd a 
szakemberek.

Teljes munkaidőben dolgozhatnak 
a dajkák

A Nagykállói Egyesített Óvoda és 
Bölcsődében az óvodapedagógusok 
nevelő munkáját segítők (dajkák) je-
lenleg részmunkaidőben vannak fog-
lalkoztatva. Kilencen napi hét órában, 
ketten napi hat órában, így a létszám 
nem éri el a közoktatási, illetve a köz-
nevelési törvényben meghatározott 
kötelező létszámot. Emiatt a Kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy az 
intézményben foglalkoztatott dajkák 
munkaidejét 2012. december 1-től 
napi 8 órára emeli.

Megszépülhet a Harangod egy 
része

A Képviselő-testület döntése értel-
mében a város önkormányzata pá-
lyázatot nyújt be a közeljövőben az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap Új Magyarország Fej-
lesztési Program pályázati kiírására. 
Amennyiben a pályázat pozitív el-
bírálásban részesül, megtörténhet a 
Harangodon található étkező és mo-
sogató épületek felújítása és bővíté-
se, megépülhet egy kemence, sütő, 
grillező rendeltetésű építmény és 
megújulhatnak a területen található 
szalonnasütők is.

Ülésezett  
a Képviselő-testület

Döntés közben

Az elmúlt években az egészségügyi 
ellátórendszer szerkezetátalakí-
tása országos szinten több ezer 
egészségügyi dolgozót érintett. A 
folyamatos és magas színvonalú 
szolgáltatás érdekében az átszer-
vezésekkor felszabadult humán-
erőforrást a szakorvoshiánnyal 
küzdő területekre volt célszerű 
átirányítani.

Ezt a célt segítette elő egy olyan kö-
zéptávú, foglalkoztatást támogató 
program, amely átmeneti bértámo-
gatást nyújt a hiányzó funkciót lefe-
dő orvosi kapacitások biztosítására. 
Erre a támogatási rendszerre nyúj-
tott be sikeres pályázatot a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont 

és Szakkórház. A projekt 2010 szep-
temberében indult, ezután kezdődött 
a támogatott foglalkoztatásban részt 
vevő szakorvosok, illetőleg szakor-
vos-jelöltek (összesen 4 fő) munkába 
állása. A támogatott foglalkoztatás 
időtartama két év, mellyel megegye-
ző mértékű továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség terheli a kórházat. Az 
intézmény a pszichiátria szakterü-
letét célozta, hiszen ezen a területen 
alapvető fontosságú a szakellátás 
folyamatos és biztonságos fenntar-
tása. Az erről tartott sajtótájékozta-
tón elhangzott: az Európai Unió és a 
Magyar Állam társfinanszírozásával 
közel 49,5 millió forint támogatást 
fordíthatott az intézmény tervei meg-
valósítására.

Orvosok a pszichiátria szolgálatában
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Alig néhány napjuk maradt a 
gazdiknak arra, hogy kutyáikat 
egyedi azonosító chippel megjelöl-
tessék.

2013. január 1-jétől hatályos az eu-
rópai elvárásoknak megfelelő, kedv-
telésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló kormányren-
delet módosítása, amely előírja, hogy 
a négy hónaposnál idősebb ebek csak 
elektronikus chippel megjelölve tart-
hatóak.
„A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
17/B. §-a a következő (10)–(12) be-
kezdésekkel egészül ki:
(10) Négy hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (mikrochip) 
megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak 
betartását a jegyző és a kerületi hiva-
tal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb 
transzponderrel nem jelölt ebről a 
jegyző és a magán-állatorvos köte-
les jelentést tenni a kerületi hivatal 
felé.” 

A fenti jogszabály értelmében 2013. 
január 1-ig minden ebtartó köte-
les 4 hónaposnál idősebb kutyáját 
mikrochippel megjelöltetni.

Mi a mikrochip?
A mikrochip az állatok egyedi és tar-
tós azonosítására szolgáló aprócska, 
rizsszem méretű eszköz, amely a le-
olvasótól kapott impulzus hatására 
adja le a 15 jegyű számsorból álló 
azonosító jelet.

Milyen adatokat tartanak nyilván, 
és mire jó ez?

A chip beültetésével egyidejűleg do-
kumentáljuk az állat és tulajdonosá-
nak legfontosabb adatait, és ehhez 
hozzárendeljük a beültetett mikrochip 
számát, mely adatok bekerülnek egy 
központi nyilvántartóba. A mikrochip 
nem nyomkövető, de az így meg-
jelölt állat beazonosítható. Például, 
ha valaki talál egy állatot, és elviszi 
egy állatorvoshoz, aki rendelkezik 
leolvasó készülékkel, akkor, ha az 
állat mikrochippel meg lett jelölve, 
a leolvasott azonosító száma alapján 
a nyilvántartóból meg lehet kapni az 
állat tulajdonosának adatait (pl. tele-
fonszámát). A leolvasó csak néhány 
centiméteres távolságból tud kapcso-
latot teremteni a beültetett chippel, 
így attól sem kell tartani, hogy az áru-
házi lopásgátló kapuk követnék az eb 
mozgását.

Hogyan és hová ültetik be a 
mikrochip-et?

A chipet kisemlősöknek a nyak bal 

oldalának bőre alá ültetjük be, a nyak 
középső tájékára. A bejuttatás úgy 
történik, mint egy injekció beadása, a 
különbség csupán abban van, hogy a 
tű üregében nem injekció, hanem az 
azonosító van. A mikrochip beülteté-
se egy fájdalommentes, 2 perces pro-
cedúra, amelyet azonban csak az arra 
felhatalmazott állatorvos végezhet el.

A beültetett chip nem ártalmas az 
állatra?

A chip nem „sugároz”, nem csinál 
semmit, amíg nem kap jelet a leolva-
sótól. Ennek megfelelően semmiféle 
hatása nincs az állatra, amelyikbe be-
ültették.

Mennyibe kerül az eljárás?
Az Állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény leg-
utóbbi módosítása szerint 2012. janu-
ár 1-től a mikrochip beültetése 3500 
Ft, amely összeg magában foglalja a 
mikrochip árát, a behelyezés költsé-
gét és az állami adatbázisba történő 
regisztráció díját.

Januártól kötelező a kutya-chip

MAMMOGRÁFIA
Éljen a lehetőséggel!

Nyíregyházán ismét folytatódik a 
szervezett emlőszűrés, melynek célja 
az emlőrák korai felismerése. Ennek 
keretében a 45-65 év közötti nőket 
hívják vizsgálatra. A mammográfiás 
vizsgálathoz Nagykálló Város Ön-
kormányzata ingyenes buszt biztosít. 
A busz 2012. december 11,12,13,14, 
17,18,19,20, 27,28-án szállítja a szű-
résre behívott nőket.

Indulás: a fent megjelölt napokon 
8.00 órakor a Brunszvik Teréz Óvoda 
(Szabadságharcos út) elől.

A szűrővizsgálatot igénybe vevő-
ket védőnők kísérik a vizsgálatra. A 
behívólevelet és a TAJ kártyát hoz-
za magával! Amennyiben Önnek a 
szűrőállomás által megadott időpont 
nem megfelelő, a fent megjelölt idő-
pontokban bármikor csatlakozhat a 
szűrésre!

Éljen a lehetőséggel, hogy sokáig él-
hessen szerettei körében!

Nagykálló Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja városunk 

minden lakóját a 
“Betlehemnek nyissunk ajtót!” 

című karácsonyi műsorra
2012. december 21-én (pénteken)

17.00 órára a Városi Sportcsarnokba.
Köszöntőt mond: Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármestere
Közreműködnek:
• Gilicemadár Népdalkör 
• Hangerő Akusztik Zenekar 
• Hekman Böbe 
• Kállai Kettős Néptáncegyüttes csoportjai 
• Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatos növendékei 
• Meglepetés Énekegyüttes 
• Naplemente Nótakör 
• Nagykállói Általános Iskola diákjai és énekkara 
• Rózsafa Citeraegyüttes 
• Városi Daloskör 
•  Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Dance-M moderntánccso-

portjai
Az ünnepi műsor után a Szabadság téren Hekman Böbével közösen éne-
kelhetünk karácsonyi dalokat, a Kállai Lakodalmas Egyesület tagjainak 
vezetésével pedig bárki bekapcsolódhat a közös táncolásba-éneklésbe is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az új Városháza földszinti galé-
riája mesés külsővel hívogatta a 
kisgyermekeket mesehallgatásra, 
kiállításra, felejthetetlen élmények-
re. Nagykálló és az ország ismert 
személyiségei vállalkoztak arra, 
hogy kicsit letelepednek, kinyitják 
a mesekönyvet, és belenéznek a 
csillogó gyermekszemekbe.
 
Közel egy hónapig látogathatták gyer-

mekek és felnőttek a Magyar Népme-
sék rajzfilmsorozat grafikáiból álló 
vándorkiállítást. A Szabolcs Takarék 
segítségével több, mint félszáz vá-
szonfotón mutatta be a többségében 
Jankovics Marcell által megálmodott 
mesehősöket. Farkasok, kis malacok, 
sárkányok, a kis kondás fiú és még 
megszámlálhatatlan mesehős hívogat-
ta az érdeklődőket a mesék varázsla-
tos, tiszta világába. Mert mi felnőttek 

is szeretünk jók lenni, tiszta szívvel 
küzdeni akár a fele királyságért is, 
vagy a királylány kezéért. A Mesél a 
város! elnevezésű programsorozat ke-
retében a város vezetői, közéleti sze-
mélyiségek, országos politikus tele-
pedett be a mesemondó fotelba, hogy 
egy pillanatra maga is kicsit elmerül-
jön a csodában, majd felemelkedjen a 
csillagok közé, és belemosolyogjon a 
várakozással teli gyermekszemekbe. 
Mert nincs annál felemelőbb, ahogy 
egy gyerek vágyik az élményre, és a 
felnőtt megadja neki!
Sokféle mese, sokféle mesemondó. 
A város polgármestere megmutatta, 
hogy hogyan lehet a város jövőképét 
egy mesébe becsempészni: „…Így is 
lett, és azóta a zöldszíves gyerekek 
segítenek a Zöld Mikulásnak az öröm-
szerzésben. Madárkarácsonyt rendez-

nek, facsemetéket ültetnek, örökbe 
fogadják a patakot.” – mesélte Juhász 
Zoltán polgármester a nagykállói 
gyerekeknek, példát mutatva arra, 
hogyan lehet már kicsi kortól a me-
séken keresztül jó célokra irányítani 
a gyermekek figyelmét. Hiszen a Zöld 
Nagykálló új szemlélete igazából a pi-
cik szívében kell, hogy gyökerezzen. 
Természetesen a Mikulás is belépett a 
nagykállói mesevilágba: megkóstolta 
a forró mikulásteát, kis időre letette 
nehéz puttonyát. Sokféle mese, sokfé-

le mesemondó. De egy mindig ugyan-
az: a mesék igazságára, melegségére 
nyitott tiszta gyermeki szív. A vidám 
csacsogó száj, a széken fészkelődő, 
igazi titkokra éhes kis felnőttpalánta.
Egyszer volt, hol nem volt, egy ki-
csi város közepében, a szivárványos 
kristályzuhatag tövében meseország 
most bezárja kapuit. A karácsonyfák 
köré telepedő családoknál a mese to-
vább folytatódhat. Boldog karácsonyt 
minden nagykállói kisgyermeknek, és 
szüleiknek!

Meseország bezárja kapuit

Kedves nagykállói Lakosok!

Ú jra eltelt egy küzdelmes esztendő, voltak örömeink, bosszúsá-
gaink, fájdalmas veszteségeink és reményteli sikereink, mint 
minden évben. Városunk újra ünneplőbe öltözött, karácsonyi 

fények csillognak az utcákon, tereken. A  karácsonyi hangulat talán nem-
csak a várost, bennünket is megváltoztat. „A lombok meghaltak, de szü-
letett egy ember…” – írta Karácsony című versében József Attila, s ez 
a történet újra meg újra arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a 
béke, hit, szeretet, remény természetéről. Karácsonykor ne gondoljunk a 
hétköznapok harcaira, zajaira, békéljünk meg embertársainkkal, önma-
gunkkal, csendesedjünk el legalább erre a kis időszakra, és gondoljunk 
mindazokra, akik a legközelebb állnak hozzánk. Gondoljunk arra, hogy 
mit nyújthatnánk családunknak, szeretteinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik 
szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. A karácsony nem 
csak ünnep, hanem érzés is. Azt kívánom, hogy a szeretet és a vele együtt 
járó békesség tegye széppé az ünnepünket. Kívánom, az új évben legyen 
bennünk több empátia, megértés egymás iránt, figyeljünk magunkra, és 
má sokra, segítsük a rászorulót a bajában, legyünk szolidárisak szű kebb-
tágabb környezetünkkel, tételezzük fel a mellettünk állóról, hogy ő is jót 
akar. Kívánom, hogy az ünnep – akár egyedül, akár a szeretteik körében 
ünnepelnek –, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és 
lelki feltöltődéshez, hogy az újesz tendőt újult erővel kezdhessük el.

Minden nagykállói lakosnak szeretetteljes, 
boldog ka rácsonyi ünnepeket kívánok!

Juhász Zoltán, polgármester

19 család ültetett fát a Szüle-
tések Parkjában. Nagykálló-
Cukertanyán immár harmadik 
alkalommal várták faültetésre a 
nagykállóiakat.

Virágos kőris, platán és nyírfa. Töb-
bek között ilyen facsemetéket ültet-
hettek el azok a szülők, akik gyerme-
kük születése alkalmából fát ültettek 
Nagykállóban. Mivel az idei évben 
többségében 2011-2012-ben született 
gyerekeknek ültették a fákat, így ők 
még anyukájuk karjaiból nézték az 
ültetést, a nagyobbak azonban már a 
munkából is kivették a részüket. Ez-
zel a nappal további 19 gyermek fájá-

val gyarapodott a park, így összesen 
már közel 300 gyermeknek ültettek 
fát Nagykálló-Cukertanyán. A város 
önkormányzata immár harmadik al-
kalommal szervezte meg a kezdemé-
nyezést. A zöldfelület neve sem vé-
letlen, hiszen még 2010-ben döntött 
úgy a városvezetés, hogy lehetőséget 
biztosít a nagykállói családoknak, 
hogy születendő gyermekük után egy 
fát ültessenek. Oroszné dr. Nagy Ma-
tild alpolgármester ezzel kapcsolat-
ban azt hangsúlyozta: örül, hogy nép-
szerű a kezdeményezés, ugyanakkor 
felhívta a családok figyelmét arra is, 
hogy a későbbiekben is gondozzák a 
facsemetéket.

Emlék egy új életnek
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Akarom: Tisztán lássatok cím-
mel Ady Endre születésének 135. 
évfordulója alkalmából rendezett 
versenyre iskolánk is meghívást 
kapott a testvérvárosi Tasnádról. 

A középiskolai diákok számára ren-
dezett irodalmi és képzőművészeti 
vetélkedő nagy kihívás volt számunk-
ra. 2012. november 16-án elindultunk 
a nagy útra, két szavaló, egy kísérő-
tanár. A program a szavalóversennyel 
kezdődött. Nagy izgalommal húzták 
ki a versenyzőink a harmadik és az 
ötödik sorszámot. Balázs Bianka 10. 
C osztályos tanulónk felejthetetlen 
élményt nyújtott a közönségnek Ady 
Endre: Sirasson meg című költemé-
nyével. Jutalmul elnyerte a kategóriá-
ja első helyezését. Rövid idő elteltével 
Halász Mária 10. C osztályos tanuló 
állt mikrofon elé. Az ő produkciójával 
is sikerült Ady Endre csodálatos nagy-
ságát elénk varázsolni, ezért különdí-
jat kapott. Ezt követően a képzőmű-

vészeti munkák megmérettetéséhez 
értünk. Iskolánk hat tanulójának vál-
tozatos technikával készített munkáit 
is kiállították. Az eredményhirdetés 
nagy büszkeségünkre azt bizonyítot-
ta, hogy diákjaink ezen a területen is 
kiválót alkottak.

Eredményeink:
1. Diósi Nóra 12. A (pitt kréta)
2. Menyhárt István 12. C (számí-
tógépes grafika)
3. Hrubi Vivien 11. A (üvegfestés)
Felkészítő tanárok: Munkácsi 
Gyuláné (képzőművészet) és Né-
meth Renáta (szavalóverseny)

Köszönetet mondunk Trefán Jánosné 
alpolgármesternek és Bereczki Mária 
gazdasági iroda vezetőjének, akik 
elkísérték a csoportunkat, valamint 
Bartha Gyulának, aki a biztonságos 
közlekedésünkért és a jó hangulatért 
volt felelős.

Munkácsi Gyuláné

Tasnádon jártunk

Országos citerás  
sikerek

2012. november 17-én került megren-
dezésre Budapesten a IX. Vass Lajos 
Népzenei verseny Kárpát-medencei 
döntője. Ez volt a felmenő ágú ver-
seny végállomása, ahol az ország és a 
Kárpát-medence legjobbjai mérhették 
össze népzenei tudásukat. A Vivaldi 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
keretein belül működő nagykállói 
Rózsafa Citeraegyüttes Vass Lajos 
Nagydíjat kapott. Az együttes fennál-
lása óta ez a legrangosabb díj, amit el-
értek. Köszönet a támogatásért Juhász 
Zoltán polgármester úrnak, Borsiné 
Sveda Anitának, Győri Mihálynak, a 
Vivaldi Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetőjének, Almási Ka-
talinnak, Biri polgármester asszonyá-
nak, és Rózsa Zoltánnak, az együttes 
népzenei vezetőjének.

A Rózsafa Citeraegyüttes tagjai

SzépiRodAloM
A pillangó álma / Warga Marcell
Megszülethettél volna / Galgóczi Dóra
Nyár a kastélyban / Aldous Huxley
Emma meg én : a labrador, aki megmentette 
az életem / Sheila Hocken
Karácsonyra, szeretettel : 2 karácsonyi törté-
net 1 kötetben
Afrikai égbolt / Tony Park
Álomnapló : (1961-2007) / Polcz Alaine
Virrasztok jövendőt : versek / Csomós 
Szabolcs
Iskola a határon / Ottlik Géza
A hét csoda / Steven Saylor
Csótányok / Jo Nesbo
Sógornők / Joanna Trollope
Mentőcsónak / Charlotte Rogan
Ringass, Amadeus / Vass Virág
A vézna hóhér / Darren Shan
Káprázat az élet! - Utak és ösvények / 
Schäffer Erzsébet
A gonosz hét napja / Nógrádi Gábor
Hazatérés /  Jan-Philipp Sendker
A szentjánosbogarak fénye / Charles Martin

SzAkiRodAloM
Kötött sálak, kendők, nyakmelegítők / Marie 
Connolly
Kötés A-tól Z-ig / Sam Elliott és Sidney 
Bryan
Modigliani élete / André Salmon
Nem csak IQ : nem csak iskolásoknak/ 
Elekes G. Sándor
Életmentő angol szóbeli nyelvvizsgákhoz  / 
Czifra Éva
Horgolás : 200 kérdés és válasz / Rita Taylor
Gyöngyfűzés : 200 kérdés és válasz / 
Dorothy Wood és Ashley Wood
Tréning a középszintű történelem érettségi-

hez / G. Szabó István
A Zacher - Mindennapi mérgeink / Karizs 
Tamás, Zacher Gábor
Y generáció / Tari Annamária
Így szerettek ők - Magyar irodalmi 
szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián
Fenyőfa - A karácsony csodája
Z generáció / Tari Annamária
Első magyar sznobszótár / Cserháthalápy 
Halápy Gábor

GyERMEkiRodAloM
Ekete-pekete : gyermekjátékok minden 
évszakra
Testem tetőtől talpig / szerk. Borus Judit
Az aranyhajú ikrek / Benedek Elek
Mesélj nekem Nagymami! / Gálik Margit
Bori a lovastanyán / Julia Boehme
Történetek kiscsikókról / Michaela Hanauer
Dudu, a Sárkányváros hőse / Sarah Herzhoff
Kukucska, a kis kukac / írta Veronica Podesta
Sziporka, a hernyócska / írta Veronica 
Podesta
Szorgoska, a méhecske / írta Veronica 
Podesta
Értelmes mondókák 1-2 éves gyermekeknek /  
Deákné B. Katalin
Értelmes mondókák 2-3 éves gyermekeknek /  
Deákné B. Katalin
Mesebeszéd - A harangvirág csengettyűje és 
más történetek /  Fésűs Éva
Varázslatos karácsonyi mesék - Karácsonyi 
történetek és dalok
Nagy játékgyűjtemény - Fejlesztő és szóra-
koztató játékötletek 0-10 éves korig
Fairy Oak 6. - Flox őszi bolondságai /  
Elisabetta Gnone
Karácsonyi meglepetés - Foxwoodi mesék / 
Cynthia Paterson, Brian Paterson

A Ratkó József Városi Könyvtár 
decemberi könyvajánlója

Könyvjelző

Minden Kedves Olvasóknak Békés Karácsonyt és sikeres új évet kívánunk!

Virággal és emléklappal köszön-
tötte 90. születésnapja alkalmából 
Juhász zoltán polgármester és 
Tóth zoltán, a körzet önkormány-
zati képviselője az ünnepeltet.

Nagy Gyuláné - Tóth Anna 1922. de-
cember 2-án született Nagykállóban. 
Szülei Tóth András és Benya Má-
ria, szeretettel, odaadással nevelték 
4 gyermeküket. Kisgyermekként 
Nagykállóba járt óvodába és elemi 
iskoláit is itt végezte. Gyermekként 
és fiatalként sokat segített szüleinek 
a ház körül. Fiatal lányként a refor-
mátus egyháznál vállalt szolgálatot: 
vasárnapi iskolát vezetett. 1952-ben 
kötött házasságot Nagy Gyulával. 
Egy fiúk született, akit szeretettel, 
tisztességgel neveltek fel. Első mun-
kahelye a nagykállói Járási Tanácson 
volt, onnan 1956-ban az akkori idők 

változásai miatt kellett eljönnie. Ké-
sőbbi munkahelyén a Megyei Elme 
és Ideggyógyintézetben nyugdíjba 
vonulásáig dolgozott. Sok szép em-
lék köti régi munkahelyéhez: az ösz-
szetartó közösségben mindig segítet-
ték egymást. A munkatársak, vezetők 
szeretete, tisztelete meghatározta a 
mindennapokat. Idős korában nap-
jait bearanyozza két unokája, akiket 
rajongással szeret és nagyon büszke 
eddigi eredményeikre. Férje elvesz-
tése megviselte, különböző időskori 
betegségek nehezítik napjait, de élén-
ken érdeklődik a városban történő 
események iránt, örül a város gya-
rapodásának. Minden nap átnézi az 
újságot, rejtvényt fejt és kisebb sétá-
kat tesz. Ilyenkor szívesen beszélget 
a régi ismerősökkel. Születésnapján 
családja és sok kedves ismerős kö-
szöntötte szeretettel, tisztelettel.

90. születésnapján köszöntötték 
Nagy Gyulánét

Balogh  
Ferencné 

családja és barátai  
körében ünnepelte a  
85. születésnapját!

Az integrált közösségi szolgáltató 
terek munkatársainak szerveztek 
találkozót Nagykálló-ludastón. 

Szakmai programnak adott otthont a 
közösségi ház Nagykálló-Ludastón. 
A Ludastói Közösségi Ház az integ-
rált közösségi szolgáltató tér, röviden 
az IKSZT program keretében kezdte 
meg működését idén ősszel, feladata, 
hogy változatos információs és kö-
zösségi szolgáltatásokat nyújtson az 
alacsony lélekszámú településeken, 
településrészeken élőknek. A mos-
tani - a közösségi ház és Kalamáris 
Egyesület közös szervezésében életre 
hívott – programon többek között szó 

esett a civil szervezetek alakításáról, 
hiszen ez egy olyan feladat, amit a 
Közösségi Háznak is meg kell való-
sítania a közeljövőben. A Kalamáris 
Egyesület évek óta kapcsolatban áll 
azokkal az önkormányzatokkal, ci-
vil szervezetekkel, intézményekkel, 
akik jelenleg integrált közösségi szol-
gáltató tereket működtetnek, és több 
kérdésben, pl. infrastrukturális vagy 
módszertani kérdésekben nyújtanak 
segítséget a szakembereknek. A szer-
vezők sikeresnek értékelik a progra-
mot, hiszen a megye több települé-
séről (Tornyospálca, Tiszamogyorós, 
Ajak, Nyíregyháza) is érkeztek szak-
emberek a ludastói találkozóra.

Szakemberek találkoztak

„Alkotni is tudnak, 
nemcsak álmodni”

(folytatás az 1. oldalról)
2009-et írtunk, amikor a Nagykállói 
Népművészeti Egyesület elnöke, 
Félegyházi Józsefné úgy gondolta: az 
egyesület tagjaival közösen kiállítást 
szervez, hiszen Nagykállóban nagyon 
sokan, nagyon sokféle kézműves ág-
ban tevékenykednek, közülük azon-
ban sokakról csak a családjuk tudja, 
mennyire tehetséges. Így jött létre 
még abban az évben az I. Nagykálló 
Kincsei tárlat, közös szervezésben 
a Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel, ahol egy kiállítás erejéig 
Nagykálló minden olyan tehetsége 
bemutatkozott, akinek addig nem volt 
rá lehetősége. A tárlat azóta is töretle-
nül népszerű a helyi alkotók körében, 
hiszen 2012. november 26-án immár 
negyedszer nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt. Idén harmincki-
lenc alkotó tizenhat kézműves ágból 
hozott különböző alkotásokat, így az 
érdeklődők közel háromszáz kiállí-
tási darabot tekinthettek meg a Mű-
velődési Központ kamaratermében. 
Félegyházi Józsefné így összegezte 
gondolatait a Nagykállói Televízió 
kérdésére: „Nagykállóban nagyon 
ügyes, nagyon értékes emberek élnek, 
mert az idehozott munkák arról be-
szélnek, hogy alkotni is tudnak, nem-
csak álmodni.”

Köszönjük a  
város fenyőfáját
Nagykállóban már évtizedes hagyo-
mánya van annak, hogy egy városla-
kó adományozza a város fenyőfáját. 
Nagykálló Város Önkormányzata és a 
város lakói ezúton szeretnék megkö-
szönni Szulyák Istvánné Kert utcai la-
kosnak, hogy felajánlásával hozzájárult 
ahhoz, hogy 2012. karácsonyán is teljes 
pompájában tündökölhet a belváros.

Véradás!
Tisztelettel kérjük Nagykálló lakossá-
gát, hogy a zavartalan vérellátás érde-
kében jelentkezzenek véradásra.
Időpontja: 2012. december 21. 8-15 
óra; Helyszín: Művelődési Központ 
(Nagykálló, Kossuth u. 8.)
A Vöröskereszt munkatársai kérik a 
véradókat, hogy vigyék magukkal sze-
mélyi igazolványukat vagy útlevelü-
ket, illetve lakcím- és TAJ-kártyájukat. 
Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya 
fogadható el, másolat nem!
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2012. 12. 24. (hétfő) – szenteste
17.00 óra: Ludastó
19.00 óra: Biri
22.00 óra: Nagykálló, templom (lesz fűtés)

2012. 12. 25. (kedd) – karácsony első napja
7.00 óra: Kiskálló
9.00 óra: Nagykálló, templom
10.45: Nagykálló, templom
12.00 óra: Biri
16.00 óra: Nagykálló, templom

2012. 12. 26. (szerda) – karácsony második napja
7.00 óra: Kiskálló
9.00 óra: Nagykálló, templom
11.00 óra: Biri
16.00 óra: Nagykálló, templom

2012. 12. 31. (hétfő) – Szilveszter
16.00 óra: Hálaadás szent misével; Nagykálló, templom (lesz fűtés)

2013. 01. 01. (kedd) – Újév
7.00 óra: Kiskálló
9.00 óra: Nagykálló, templom
11.00 óra: Biri
16.00 óra: Nagykálló, templom

Istentiszteleti rend közlésével, kegyelemteljes, áldásos, 
boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a 
Nagykállói Római Katolikus Egyházközség nevében:

Vitai László, apát, plébános

Szent József igaz ember volt, ezért 
nem gondolhatjuk, hogy Máriát hűt-
lenséggel gyanúsította volna. Ismerte 
Mária korábbi életét. Feltételezhető, 
hogy József nem értette Isten titkos 
tervét. Nem akart részt venni az iste-
ni titokban. Egyszerűnek vélte magát 
ilyen feladatokra. Menekülni akart a 
kiválasztástól. Így lesz Szent József 
az ádvent embere ma is.
A ma embere is menekül Isten meg-
váltásának titka elől. Szent Pál tanít-
ja: „oktalanság a kereszt igéje” (1 Kor 
1,22). A mai embernek nem imponál 
az alázatban és a szolgaformában tel-
jesedő megváltás. Ezért menekülnek 
a kereszténységtől.

Ezekhez küldi el Isten az angyalát, 
mint Józsefhez elküldte. Így szól: Ne 
félj! Ha nem is menekül el teljesen 
tőle, a karácsonyi titkot fénnyel, ra-
gyogással veszi körül, hogy ne érez-
ze a barlang ridegségét és a jászol 
szegénységét. A karácsonyi angyal, 
aki megszólította Szent Józsefet, 
ma is Isten küldötte. Arra kér, hogy 
vállaljuk az istenszolgálatot, mely 
nekünk sokszor érthetetlen, erőnket 
meghaladónak tűnik. A világnak Is-
ten az alkotója és a mestere. Ő tudja 
hol hibás a világ, és mi szolgál meg-
javulására. A karácsonyi titok a világ, 
s benne lelkünk megváltása.

Dr. Soltész Mihály parochus

Józsefnek „az volt a szándéka, hogy elbocsátja…” 
(Mt. 1, 18-24)

Emlékezés
Ismét halványabbak lettünk egy lámpafénnyel. December 3-án Tokaj-
ban kísértük utolsó útjára Noviczki Miklósnét, Rózsika tanító nénit. 
Fiatalon, férjével, Noviczki Miklóssal Zsindelyesen kezdték el pedagó-
gusi pályafutásukat. Majd Nagykállóban folytatták az akkori leány- és 
fiúiskolában. Rózsika néni az 50-es években a leányiskola tanára, igaz-
gatója volt. Ezután került át az I. számú Általános Iskolába, ahol na-
gyon sok kicsi gyereknek tanította az írást, olvasást, számolást, nevelte 
őket a szépre, a jóra. Több, mint két évtizede innen ment nyugdíjba.
Példamutató édesanyaként férjével nagy gonddal nevelték, taníttatták 
gyermekeiket: Rózsika Tokajban pedagógusként folytatja szülei hiva-
tását, Miklós fia és Miklós unokája a nyíregyházi kórházban a betegek 
lelkiismeretes gyógyítói.
Rózsika néni!
Nagykállóból sokan voltunk temetéseden. Szeretettel őrizzük emléke-
det. Miklós bácsival együtt nyugodjatok békében!
Volt tanítványaid, a szülők, kollégáid nevében:

Fodor Jánosné
tanítványod, majd kollégád

A Nagykállói Református Temp-
lom külső megújulása után meg-
tartott hálaadó istentiszteletet egy 
újabb ünnepi alkalom követte a 
gyülekezetben.

2002-ben épült fel az a Missziós 
Ház, amelynek alapkő letételére 
2001. augusztus 19-én került sor. Ez 
az épület kárpótlásból, a város ön-
kormányzatának felajánlásából, és 
jó néhány jókedvű adakozó adomá-
nyából emelkedett fel, s 10 éve ad 
helyet istentiszteleteknek, csendes 
napoknak, missziós alkalmaknak. 
2012. december 2-án, Advent 2. va-
sárnapjának délutánján újból megtelt 
a missziós ház hálát adó emberek-
kel, gyülekezettel. Dr. Gaál Sándor, 
a Nyírségi Református Egyházme-
gye esperese hirdette az igét a Luk-
ács evangéliuma 12, 35-40 alapján. 
Az ige gazdag üzenetét nyitogatta 
előttünk több gondolatkörben is. A 
felolvasott evangéliumi rész adventi 
aktualitására irányította elsőként a fi-
gyelmünket, azzal az üzenettel, hogy 
a keresztyén gyülekezet állandó, fo-
lyamatos adventben, készenlétben él, 
s ezt attól függetlenül teszi, hogy a 
világ, hogyan és mit dönt vallási kér-
désekben. Szólt arról, hogy abban a 
bizonyosságban élhetünk, hogy en-
nek a világnak az ura a mi Gazdánk. 

Felelősséggel és szeretettel, gondos-
kodva tart bennünket. Ugyanakkor 
feladatot bízott ránk, mint szolgáira, 
amelyet teljesítve jól élünk az adven-
ti kegyelmi időben.
Az áhítatot beszámoló és megemlé-
kezések követték. Dr. Vonza András, 
a gyülekezet főgondnoka emlékezett 
vissza a 10 évvel azelőtti esemé-
nyekre. Az előzményekről, a jóked-
vű adakozókról, a ház felépülésé-
nek tényszerű adatairól számolt be. 
Megemlékeztünk és hálát adtunk Dr. 
Bertók Katalin kitartó, áldozatkész 
szolgálatáról, amit az Iszákosmentő 
Misszióban a helyi utógondozó 
csoport vezetőjeként 18 éven át, és 
Nagykállóban orvosként több évtize-
den át végzett. A doktornőről az elis-
merő szavakat Dr. Vonza Tibor, a vá-
rosi gyülekezet presbitere mondta el. 
Perje Pálné a helyi missziós csoport 
egyik tagja olvasott fel egy verset, 
ami Kati doktornő szolgálata emlé-
kére íródott. A Missziós Ház gondo-
lata szorosan összefüggött a gyüleke-
zetnek és az utógondozó csoportnak 
a Magyar Kékkereszt Egyesülettel és 
Református Iszákosmentő Misszióval 
való gondosan ápolt kapcsolatával. A 
ház alapkő letételénél 2001-ben jelen 
volt Balog Zoltán, az említett szerve-
zetek vezetője, aki a 33. zsoltár 12. 
versét helyezte az akkor megjelent 

közösség szívére: Boldog az a nem-
zet, amelynek Istene az Úr! Róla és 
feleségéről, hűséges segítőtársáról 
Balog Zoltánné Margit néni missziós 
tevékenységéről emlékeztünk még 
meg. Ők csaknem három évtizeden át 
Isten áldott eszközei voltak a mentő 
szolgálatban. 
A technika segítségével megeleve-
nedtek előttünk a tíz évvel ezelőtti 
esemény megható pillanatai is, az ün-
nepélyes percek, valamint a könnye-
debb hangulatú szeretetvendégség.  
Jelen volt Juhász Zoltán, Nagykálló 
polgármestere is, aki néhány re-
ményteljes mondattal köszöntötte az 
egybegyűlteket. Majd a jelenlévő lel-
kipásztorok és kékkeresztes csoport-
vezetők mondták el gondolataikat 
az ünneplő gyülekezetnek. Horváth 
György lelkész imában adott hálát 
az építkezésért és az elmúlt tíz évben 
folyó munkákért, valamint kérte Isten 
áldását a jövendőre nézve.  Esperes 
Úr áldása után a szeretetvendégség 
adott lehetőséget az egymással való 
kötetlen beszélgetésre.
Isten áldja és gyarapítsa népét 
Nagykállóban és adjon sok-sok al-
kalmat számukra, hogy a tíz évvel 
ezelőtt felépült hajlék továbbra is he-
lyet adjon a missziónak és az Istent 
kereső embereknek!

Sipos Brigitta, Kállósemjén

Hálaadás a Missziói Házért

Nagykállóban a közelmúltban 28 
erdélyi és 6 kárpátaljai tett esküt 
a Városháza házasságkötő termé-
ben.
 
Harmincnégy határon túli magyar 
szerzett magyar állampolgárságot 
az egyszerűsített honosítási eljárás 
keretében. Az ünnepélyes eskütételt 
követően Juhász Zoltán polgármester 
mindenkit név szerint szólított, majd 
a jelenlévők egy díszes, Szent Istvánt 
ábrázoló dossziéban vehették át tőle 
a magyar állampolgárságról szóló 
dokumentumot és az állampolgársá-
got igazoló kártyát. 
Szilágyi Gyöngyi, aki családjával 
együtt, Tasnádról érkezett, kérdé-
sünkre így fogalmazott: nagyon rég-
óta várták ezt a pillanatot, az ünnep-
ség alatt teljesen meg voltak hatódva. 
Gyöngyi a tasnádi városi kórházban 
dolgozik vegyészként, a nagylánya 
harmad éves jogászhallgató Kolozs-
várott, a férje mezőgazdász, a nagyfi-
uk pedig nyolcadik osztályos. Gyön-
gyi lánya elmesélte, hogy mélyen 
érintette, amikor a polgármester úr el-
mondta, hogy ez a momentum kicsit 
eltörölheti, vagy gyógyíthatja a régi 

történelmi sérelmeket. Szerinte ez 
mindenki számára fontos esemény és 
neki ebben a pillanatban a nagyszülei 
jutottak eszébe, akik jobban átérzik 
ennek a jelentőségét. „A nagyszülei-
met nagy sérelem érte annak idején és 
a nagyapám, amikor meghalt, akkor 
azt mondta, hogy a sírjára azt írják rá, 
hogy éltem 4 évet, a többit meg szen-

vedtem, hiszen a magyarságuk miatt 
többször meghurcolták őket. Ők nem 
élhették meg azt, amit a szüleim. Elég 
nehéz erről beszélni, de boldogok va-
gyunk, hogy itt lehetünk. Most ma-
gyarok vagyunk, de mi eddig is azok 
voltunk, csak talán ezúttal hivatalo-
san is, amit okirat is igazol.”

B.A.

A Szilágyi család Tasnádról érkezett Nagykállóba

Állampolgárságot kaptak
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Egy évekkel ezelőtt feledésbe merült kezdeményezést újított meg a 
Nagykállói Nőszövetség november 29-én. Irodalmi estre invitálták az érdek-
lődőket, ahol Szabóné Cseh Ágnes irodalmár vendége Pregitzer Fruzsina, 
Jászai Mari-díjas színésznő volt.

Ez történt még

Jótékonysági karácsonyi hangversenyt adott a Cantarella Kamarakórus. 
A Református Műemléktemplomban, december 9-én megtartott ünnepség 
teljes bevételét a Beteg Gyermekekért Alapítványnak ajánlották fel a kórus 
tagjai.

„A tűz az ember barátja” címmel a kompetencia alapú óvodai nevelés folya-
matában ismerkedtek a gyermekek a tűzgyújtás szabályaival, a tűz szerepé-
vel az ember életében és a tűzoltók munkájával.

Ismét szalagavató ünnepségnek adott otthont a Városi Sportcsarnok. Most 
a Budai Nagy Antal Szakközépiskola 103 végzőseire kerültek fel az elválást 
szimbolizáló piciny szalagok. A diákok - a hagyományoknak megfelelően – 
rokonaik, barátaik körében ünnepelték az eseményt.

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egészségfejlesztő mentálhigiénés munka-
közössége több éve működik Trefán Jánosné vezetésével, melynek célja az 
óvoda és család kapcsolatának erősítése. A szülőkkel való kapcsolattartás 
egyik formája a Múzeumi séták elnevezésű program, amelyre 2012. novem-
ber 22-én került sor. Az eseményen a volt Megyeháza épületével ismerked-
tek meg a résztvevők.

Az NKE támogatásával a 
Nagykállói Tigriskölykök csapata 
is részt vesz az Országos Kenguru 
Bajnokságban. 

 A kenguru bajnokság, vagy más né-
ven az U11-es bajnokság a 11 évnél 
fiatalabb játékosokat szerepeltető 
csapatokat versenyezteti. Az eddi-
gi 3 forduló vegyes eredményeket 
hozott a nagykállói csapatnak.  A 
Debreceni Egyetem pályája nem 
hozott sikert.  A 3. fordulót végre 
itthon, a Városi Sportcsarnok par-
kettáján rendezték meg. A szülők és 

az ifjoncok egyaránt várva várták a 
pillanatot, mikor játszhatnak legelő-
ször hazai pályán, ismerős palánkra, 
gyűrűre, ugyanis ezek a „kis em-
berek” nem mérkőztek még idegen 
csapattal ezen a helyszínen. A 3. for-
dulón négy csapat vett részt, ugyan-
is a bajnokikat torna rendszerben 
bonyolítják le.  A csapatok: NYKK 
Vörösbikák, Nyírsulis Kiskabócák, 
Ziccer Tigrisek 2003 (Debrecen), és 
a Tigriskölykök NKE voltak. Az első 
csatát a Nyírsulis lányok ellen vívták 
a kállóiak, de a magasságfölény és a 
több edzésszám felülkerekedett raj-

tuk, így elveszítve ezt a mérkőzést 
várhatták a képzeletbeli bronzérem-
ért szóló ütközetet a Vörösbikák 
ellen, amelyen sikerült is győzedel-
meskedni a nyíregyházi gyerkőcök 
felett. A lelkes szülői tábor (akiknek 
köszönjük az együttműködést, bíz-
tatást), színvonalas játékot láthatott, 
és végre olyan gyerekek is bedobták 
a kosarat, akiknek még nem sikerült 
mérkőzés helyzetben.
Összegezve: A kis lurkók az első, 
kisebb vereség után sem bánkód-
tak, sőt mondhatni feltöltődtek, így 
nem volt kérdéses, ki nyeri meg a 
második összecsapást. Igazi tigris-
kölyökként támadtak az ellenfélre, 
nem bántották őket, kizárólag a győ-
zelemért harcoltak, hogy ne óvo-
dás, hanem nagy, szinte már felnőtt 
tigrisekként hagyják el a pályát. A 
„torna” végén számomra hatalmas 
öröm volt látni, hogy ezek az alsó 
tagozatos gyerekek milyen boldo-
gok voltak, vidáman nevetgéltek 
a két összecsapás után. Ezen felül 
végre Paula néni (edző) is örülhetett 
és örült is, hogy végre piros színű 
jegyzőkönyvet tarthat a kezében. (A 
piros a győzteseknek jár)
A pontdobók és a meccsek eredmé-
nyei a facebook.com/nagykalloike2 
oldalon találhatóak meg részleteseb-
ben.

CSL

A legkisebbek is elkezdték

Mikulásváró
Mint ahogy az ismert gyermekdalban, 
úgy a nagykállói óvodásokhoz is meg-
érkezett a Mikulás december első he-
tében. Az Egyesített Óvoda mindkét 
tagintézményében idén is több prog-
rammal készültek a jeles alkalomból. 
Feldíszítették a csoportszobákat, ver-
seket, dalokat tanultak a nagyszakállú 
tiszteletére, valamint megszervezték 
a hagyományos mikulásváró csalá-
di sportdélutánt is, ahol a gyerekek 
szüleikkel közösen teljesítették a kü-
lönböző játékos feladatokat. Emellett 
természetesen minden csoportba ellá-
togatott a Télapó, akinek az érkezését 
a gyerekek már nagy-nagy izgalom-
mal várták. 

2012 novemberében városunk 
legújabb nemzetközi projektje 
keretében a német partner sze-
mináriumot szervezett, amelyre 
meghívást kaptak a pályázatban 
résztvevő európai települések is. 

Nagykálló mellett Hollandiából, 
Olaszországból, Lettországból, Bel-
giumból, Bulgáriából, Németország-
ból és az Egyesült Királyságból is 
érkeztek vendégek.
A találkozón egyrészt szakmai előadá-

sokat hallhattak a résztvevők, ahol szó 
esett többek között a munkanélküliség 
csökkentésére irányuló programokról, 
másrészt megismerhettek helyi és re-
gionális szinten megvalósult ún. jó-
gyakorlatokat is. A találkozó egyik ér-
dekes programjaként az integrációra 
és a bevándorlásra irányuló szociális 
kérdéseiket tehették fel a jelenlévők a 
meghívott szakértők részére, a szemi-
nárium zárónapján pedig kerekasztal 
beszélgetés során nyílt alkalmuk a 
települések képviselőinek megvitatni 

az elhangzottakat, megosztani egy-
mással meglátásaikat.
A rendezvény sikeresen zárult, 
amelyhez a fentieken kívül hozzá-
járult, hogy a projektpartnerek szem 
előtt tartották a pályázat elsődleges 
céljait, nevezetesen a foglalkozta-
tás, munkaerő-piac és oktatás terén 
jelentkező kihívások tisztázását és a 
lehetséges megoldások keresését, va-
lamint jó-gyakorlatok bemutatását és 
tapasztalatok megosztását.

D.M.

Tapasztalatokat cseréltek
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A labdarúgó Szi-Zo Sport megyei 
I. osztály, 15. fordulójában az 
edzőváltáson átesett szomszédvár 
Balkány együttesét látta vendégül a 
már a forduló előtt őszi ezüstérmes 
NVSE csapata.

Csodálatos futballidőben sok néző 
előtt vette kezdetét a Nagykálló-
Balkány mérkőzés, amely nagy ha-
gyományokra tekint vissza, és az el-
múlt mérkőzéseket figyelembe véve 
igencsak parázs hangulatú mérkőzés-
re volt kilátás most is. Nem is kellett 
csalatkozniuk a szurkolóknak, hiszen 
a megyei bajnokságban ritkán látha-
tó iramban és lelkesedéssel vetették 
bele magukat a küzdő felek a mérkő-
zésbe. Ez eleinte csak sárga lapokban 
mutatkozott meg, mert a befejezésnél 
mindkét oldalon célt tévesztettek a 
helyzetbe kerülők. A gólszerzéshez 
a hazai csapat állt közelebb, hiszen 
Málik szöglete után Marozsán fejese 
a lécről pattant fölé. A vendégek sem 
maradtak adósak a támadásokkal, sze-
rezhettek volna gólt ők is, ha egy kicsit 
higgadtabbak a befejezésnél. A félidő-
ben már nem változott az eredmény, 
a hazaiak okosan járatták a labdát, 
várták, hogy leperegjen a negyvenöt 
perc. Fordulás után a vendégek kettős 
cserével próbálták frissebbé és táma-
dóbbá változtatni a csapatukat, ez egy 
percen belül egy óriási ziccer formájá-
ban jelentkezett is. A lehetőség azon-
ban kimaradt, ezt követően mi vettük 
át a játék irányítását, és higgadtan, sok 
átadással, a mezőnyben jól dolgozva 
uraltuk a mérkőzést. Sokáig úgy tűnt, 
hogy a vendégek kósza ellencsapásai 
közül egy eredményes lesz, ez akár 
egy pontot is jelenthetett volna a lel-
kes balkányiak számára. Ezen a napon 
a hazai védelem eldöntötte, hogy nem 
kaphat gólt, ennek érdekében min-
den eszközt mozgósítottak is a fiúk. 
A slusszpoén pár perccel a mérkő-
zés vége előtt következett el, amikor 
Marozsán forintos labdájával a villám-

léptű Káposznyák lépett ki a vendég-
védők gyűrűjéből, és higgadtan gurí-
tott a kapuba. Ekkor a vendégek már 
teljesen föladták a mérkőzést lélekben 
is, egy perc múlva akár háromgólosra 
is duzzadhatott volna a különbség. Ez 
volt a mérkőzésen az utolsó említésre 
méltó esemény, más már nem történt. 
Összegzésképpen elmondható, hogy a 
nagykállói garnitúra ezt a mérkőzést is 
kapott gól nélkül hozta le, megfelelt a 
szurkolók és a vezetőség elvárásának, 
az utolsó öt fordulóban megszerezte a 
maximális tizenöt bajnoki pontot. A 
gárda hét utolsó mérkőzésén veretlen 
maradt, és ezeken az összecsapásokon 
mindösszesen három gólt kapott. Az 
őszi szezont Kemecse mögött három 
ponttal lemaradva a második helyen 
zárta, azonban a harmadik helyezett 
előtt nyolc pont az előnyünk. A baj-
nokság első felében a csapat 34 pontot 
szerzett, amely igencsak megsüvege-
lendő teljesítmény. Minden kedves 
szurkolónak, sportvezetőnek szeret-
nénk megköszönni az első félévben 
tanúsított hozzáállását, és segítségét. 
Reméljük, hogy a tavaszi szezonban 
sokkal többen látogatnak majd ki a 
mérkőzéseinkre, és fogják minél jobb 
teljesítményre buzdítani játékosainkat 
a helyszínen. Külön köszönettel tar-
tozunk a Nagykállói Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. vezetőjének 
Borsiné Sveda Anitának a közbenjá-
rásáért, és áldozatos munkájáért. Aki 
lehetővé tette, hogy a hazai mérkőzé-
seken az egyesület saját hangtechniká-
ját tudja használni, amelyet a kft bo-
csátott rendelkezésünkre. Így emelve 
a bajnoki mérkőzések és az utánpótlás 
összecsapások lebonyolításának szín-
vonalát. Végezetül mindenkinek meg-
köszönjük a szezonban való részvé-
telét, segítségét, és áldozatvállalását. 
Reménykedünk abban, hogy a ránk 
következő tavaszi szezon ugyanígy 
sok pontot, és sok örömet hoz majd a 
labdarúgást kedvelők számára. 

Jánóczki József

Sima győzelem a záró fordulóban 
a meccs előtt igencsak magabiztos 

Balkány ellen

A közelmúltban az olaszországi 
Milánó adott otthont az SKDUN 
karate világszövetség világbajnok-
ságának.

A nagyszabású találkozón harminc-
egy ország másfélezer karatékája 

indult. A hazai Shotokan Kara-
te Stílusszövetség válogatottjá-
ban helyet kapott Györgyi Csaba, 
a Nagykállói Shotokan Karate-dó 
Egyesület versenyzője. Ferencz Ti-
bor és Tímár Zoltán mesterek ta-
nítványa formagyakorlatban har-
mincegy induló közül a kilencedik 
helyen zárt, csapatversenyben pedig 
tagja volt a holtversenyben negye-
dik magyar együttesnek. Györgyi 
Csaba aztán szoros küzdelemben 
dobogóra állhatott, hiszen kategó-
riájában a harmadik helyen végzett. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
támogatóink Kiss Csaba és Kiss At-
tila nagykállói lakosok támogatását.

Nagykállói Shotokan Karate-dó 
Egyesület

Bronzot hozott Milánóból!

Kezdjük az idegenbelivel, amit 
az NKE Gyulán vívott. A gyu-
lai alakulat a tavalyi szezon óta 
szinte semmit sem változott, a 
kállóiakhoz képest. 

A találkozó egy kis halasztással kez-
dődhetett, ugyanis a tornacsarnokban 
labdarúgó bajnokság folyt. Többek 
között ez is közrejátszhatott abban 
is, hogy nehéz első szakasz után a 
alacsonyabb szerkezettel felálló ven-
déglátó gárda vezetett, a vége: 19-16. 
A második szakaszban sem sikerült 
felébredni a nagykállóiaknak, nem 
sikerült átvenni a vezetést, bár már 
csak egy piciny pontocska hiány-
zott. A nagyszünetben (ami igen rö-
vid volt) 38-37-et mutatott az ered-
ményjelző. A harmadik periódusban 
kevesebb kosár esett, szerencsére a 
Nagykállónak több hullott a gyűrűbe, 
így a vezetést is átvette. Az utolsó, 
egyben záró felvonásban felülkere-
kedett az NKE az ellenfelén, ámbár 
tudniillik, hogy ehhez hozzájárult az 
is, hogy a Gyulai Color KC több já-

tékosa is idő előtt hagyta el a pályát, 
ugyanis összegyűjtötte a 5 hibáját. A 
negyed vége: 17-31, a mérkőzésé: 
69-85.
Összegezve: Gyenge játékkal, sok 
eladott labdával sikerült gyarapítania 
a győzeleminek számát a Nagykállói 
KE-nak, amihez a jó egyéni teljesít-
mény is hozzájárult ezen a találkozón, 
bár nagyon-nagyon érződött, hogy 
Bus Milán az egyik legponterősebb 
játékos igazoltan távol volt.

A hazai mérkőzésen színvonalas ösz-
szecsapást láthattak a kilátogatók, a 
Hajdúhadházi KK (Hadházi Farka-
sok) ellen. Az pontvadászat első fel-
vonásában a NKE mondhatni letette 
az alapkövét a győzelemhez szüksé-
ges várnak, bár akadtak nehézségek 
a védekezésben és a támadó játékban 
is (mindkét oldalon). A második sza-
kaszban folytatódott a technikai hiá-
nyosságokból álló „ide-oda” párharc, 
sok könnyű kosár esett mind a két 
csapat épülni látszó képzeletbeli vá-
rának gyűrűjébe. A második 10 perc 

után 45-33 állt a mérkőzés eredmé-
nyét jelző technikai okosságon, rö-
videbben az eredményjelzőn. A har-
madik periódus első pár percében a 
Kállói legénység mintha az öltözőben 
ragadt volna, pedig a helyiség ajtaja 
jól működött. Kovács Tibor legény-
sége álmosan, mondhatni lustán vá-
gott bele a Hadháziak kőfalú várának 
meghódításába, így már csak nyolc 
egység volt a két gárda erődjének tá-
volsága (23-27). Az utolsó fertályban 
a két brigád egészen fej-fej mellett 
haladt, 23-23 pontot dobva maradt 
a 8 pontnyi különbség, a csata vége: 
91-83, a kállói hadsereg javára.
Összegezve: A Nagykállói KE-nak a 
néhol hiányos támadási és védekezé-
si technika ellenére is sikerült beven-
ni a Hadházi Farkasok egyébként sta-
bil erődjét, akik Walke Károlyt, volt 
magyar válogatott játékost, NB1-es 
edzőt is a csatasorba állították abból 
a célból, hogy a farkasokat ábrázoló 
zászlót kitűzzék a Nagykálló kővárá-
nak bástyájára.

CSL.

Itthon és idegenben is győzelem
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INGATLAN
Nagykállóban két családnak is megfe-
lelő összkomfortos családi ház (kettős 
fűtésrendszer, kábel tv, telefon), külön 
álló üzlethelyiség (bármilyen célra) el-
adó. Tel: 70/358-0275
Széchényi utcán családi ház, 968 négy-
zetméteres telken eladó. A teleknek 
két utcafronti bejárási lehetősége van. 
Megosztható és építési teleknek is hasz-
nálható! Irányár: 3.100.000, - Ft. Elér-
hetőség: 30/293-1812
Tornácos parasztház melléképületekkel 
eladó a Széchényi út 46. szám alatt. Tel: 
20/436-4874
Biri, Vöröshadsereg út 92. szám alatti 
szép gáz+cserépkályhás, 2 szoba, für-
dőszoba, konyha, étkező+nagy nyári 
konyhával, teljes közművel 800+800 
négyszögöl építési telek eladó. Érd: 
30/515-6263
Biri központjában (Szabadság u. 21.) 
2 szobás, részben felújított, rendezett 
családi ház, 750 négyszögöl telekkel el-
adó. Iskola, szakmunkásképző, gimná-
zium, orvosi rendelő, stb. 5 percre. Tel: 
30/515-6263
Eladó tavaszi beköltözéssel Nagykálló 
központi részén, belvárosban, kétszo-
bás, fürdőszobás, kertes, kettős fűtés-
rendszerű családi ház, teljes berende-
zéssel. Érd: 42/262-135
Nagykálló Debreceni úti családi ház 
eladó vagy cserélhető nagykállói társas-
házra vagy nyíregyházira. Érd: Debre-
ceni út 43.
Nagykálló, Nagybalkányi út 51. szám 
alatt 2 szobás, cserépkályha és gázkon-
vektor fűtésű kertes családi ház eladó. 
Érdeklődni: a helyszínen
Nagykálló központjában, József Attila 
úton két szobás pincés, cserépkályhás 
lakás, telek áron eladó. Tel: 70/630-
1113

Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, 
kettős fűtésrendszerű, felújítandó ház 
eladó! Irányár: 4.8 M Ft Tel.: 30/259-
2700
Nagykálló központjában magán orvo-
si rendelőnek vagy irodának helyiség 
kiadó. Várószoba és mellékhelyiség 
van, valamint 3 fázis és saját parkolók. 
30/503-4464
Nagykálló Főtéren most felújított eme-
letes, 2x10 nm-es üzlet 3 fázissal, mel-
lékhelyiséggel saját parkolóval eladó 
vagy kiadó. 06-30/503-4464
Nagykállóban központhoz közeli, két 
szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, 
összkomfortos, cserépkályha és gáz-
konvektor fűtésű, nyári konyhával, ga-
rázzsal, melléképületekkel az Internátus 
úton eladó vagy nagyobbra cserélhető. 
Irányár: 5,5 millió Ft Tel: 20/773-8014
Nagykállóban három szoba, folyosós, 
parkettás, gázkonvektoros és cserép-
kályhás pincével, melléképülettel eladó. 
Tel: 20/490-7630
Nagykálló-Ludastón két és félszobás, 
fürdőszobás családi ház kerttel, mellék-
épülettel eladó. Érd: 20/943-1487
Strandhoz, futballpályához közel, két 
szobás, fürdőszobás, cserépkályha fű-
tésű étkezős lakás eladó. Irányár: 3,2 
millió Ft Ugyanitt egy új és egy régi he-

gedű teljes felszereléssel eladó. Irányár: 
40.000 és 70.000 Ft
Rendezett családi ház melléképületek-
kel eladó Geszteréd Kállói u. 81. szám 
alatt. I.ár: 2 millió Ft Tel: 30/484-8468

EGYÉB
Ruhajavítást vállalok (cipzárcsere, al-
jazás, alakítás, stb.) Rövid határidővel! 
Érd.: 20-536-1981
Egyedi bútorok, ágyak, puffok készíté-
sét, ill. heverők, franciaágyak, fotelek, 
sarokülők, antik bútorok kárpitozását, 
rövid határidővel, olcsón vállalok. Érd.: 
06-20/39-63-561
Szagos Izabellából készült bor eladó, 
egy liter 400 Ft. Érdeklődni: Kőhegyi 
János, Nagykálló, Biriszőlő u. 57. alatt 
Tel: 30/387-6468
Dióbél eladó 1500 Ft/kg. Érdeklődni: 
Kőhegyi János, Nagykálló, Biriszőlő u. 
57. alatt Tel: 30/387-6468
Vegyes szőlőből készült jó minőségű 
házi bor mennyiségtől függően eladó. 
I.ár: 270 Ft/l Tel: 20/954-5358
Étkezősarok 13.000 Ft-ért, gázpalack 
3.000 Ft-ért eladó. Érd: 30/259-2700
Megnyílt! M+M Fehérnemű és divatáru 
üzlet Nagykállóban, a Posta úton, a Ta-
karékszövetkezet mellett.

Színes tv, szabadidő ruha, kabát, puló-
ver jó minőségben, olcsó áron eladó. 
Érd: Nagykálló, Csillag u. 13.
Idős beteg ápolását vállalom nappalra 
vagy éjszakára. Tel: 20/440-9190
Hősugárzó (földgázos, kémény nélkül), 
C-18-as gázkazán, retró rádió-lemez-
játszó 2-2 db, páraelszívó eladó. Tel: 
20/492-0715
Camping kerékpár, gázpalack, női ke-
rékpár 24-es, 28-as, sövénynyíró, 80 li-
teres szőlőprés eladó. Tel: 30/369-0555

Kérjük, a hirdetés szövegét 2013. január 10. 16.00 óráig szíveskedjenek leadni a 
Polgármesteri Hivatal – Kállai kettős tér 1. szám alatti – ügyfélszolgálati irodáján. 
A szelvényt nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll mó-
dunkban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:

Molnár Gábor és Kévés Csilla
Kozma Róbert és Dr.Farkas Judit

Házasságot kötöttek:

Elhunyt 
szeretteink:

Nagy Sándorné (Sport út)
Tóth Mihály (Porosladány u.)
Rátonyi László (Rózsa u.)
Marinka Károlyné (Arany J. út)
Balázs Albert (Széchenyi út)
Kocsis Istvánné (Csokonai út)
Erdei Pál (Rákóczi út)
Somogyi Jánosné (Ludastó)
Tóth András Miklós (Bocskai út)
Alagi József (Móricz Zs. u.)
Karafa Gyuláné (Mártírok út)
Kőhegyi Lajos (Móricz Zs. u.)
Sárközi Miklós (Harangod 1.)


