
Minden a  
gyerekekről 

szólt

Évente több mint nyolc 
millióval kevesebb

Jól halad az általános 
iskola felújítása

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIX. évfolyam 5. szám – 2019. június

Felhőtlen jókedv, zene, tánc, számos 
bemutató, foglalkozás és egy remek 
koncert. Ezek várták Nagykállóban 
a fiatalokat a városi gyermeknapi 
rendezvényen. 

Az esős időjárás miatt a szabadtérre terve-
zett programokat ugyan a Városi Sport-
csarnokban kellett megtartani, de ez 
nem volt akadálya annak, hogy sok 
száz gyereknek szerezzenek örömet. 
A gyerekeket ugyanis kézműves fog-
lalkozásokkal, játékos-, ügyességi 
vetélkedőkkel várták, de jelen vol-
tak a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjai és a Nagykállói 
Rendőrőrs munkatársai is, így a 
kicsik szemügyre vehették azok 
munkaeszközeit, gépjárműve-
it, de úgy tűnt, mindezek közül 
kétségtelenül a legnépszerűbb az 
új- és tenyérlenyomat készítése 
volt.  Folytatás a 4. oldalon!

Két évvel ezelőtt korszerűbb lett 
a közvilágítás Nagykállóban, a 
munkálatokra közel  hetven millió 
forintot költöttek. Az új hálózat a 
korábbinál alacsonyabb költsé-
gekkel üzemeltethető, ami évente 
több mint 8 millió forint megtaka-
rítást jelent a város számára. 

Nagykálló egyes utcáiban gyakran 
meghibásodott, illetve hiányos volt 
a közvilágítás, így időszerűvé vált 
annak korszerűsítése. Két évvel 
ezelőtt a város valamennyi utcáját 
érintő, komplex közvilágítás fejlesz-
tést hajtottak végre. 

-A 2017-ben elvégzett fejlesztés cél-
ja elsősorban az volt, hogy javuljon 
a közvilágítás minősége, másrészt 
csökkenjen a karbantartások szá-
ma, ugyanakkor energiatakarékos 
szolgáltatást biztosítsunk a lakosság 
számára. A kivitelezéssel Nagykálló 
Város Önkormányzata, alapos elő-
készítő munka és egy hosszú közbe-
szerzési eljárás után, a Watt-Eta Kft-t 
bízta meg, amely társaság 1996 óta 
az ország több mint 100 településén 
végzett hasonló beruházást – tájé-
koztatott Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere.

Folytatás a 2 .oldalon!

Nagykálló Város Önkormányzata 
közel 400 millió forint Európai 
Uniós támogatást nyert az általá-
nos iskola alsó és felső tagozatos 
épületeinek felújítására. Ennek 
során kicserélik az elavult nyílás-
zárókat, korszerűsödik a fűtés, 
napelemeket szerelnek fel.

Jó ütemben halad a Nagykállói Ál-
talános Iskola épületegyüttesének 
felújítása. A kivitelezést végző 
szakemberek az elmúlt hetekben az 
intézmény felső tagozatos épületén 
már több, látványos rekonstrukciós 
munkát is elvégeztek.

Folytatás a 3. oldalon!

A Kölcsey Televízió Műsorszol-
gáltató Nonprofit Kft. fejlesztési 
projektje keretében, Európai 
Uniós támogatásból, egyedülálló 
fejlesztés megvalósítását tervezi 
Nagykálló-Harangodon. 

A közelmúltban Nagykálló Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete előtt ismertetett tervek alap-
ján a megvalósuló beruházás a 75 
hektáros harangodi mesterséges tó 
Nagykálló, Kossuth út (Napkor felő-
li) részét érintené. Itt az elképzelé-
sek szerint a tájba illő látogató, foga-
dó építmény kivitelezésére kerülne 
sor. Fedett központi és közösségi tér 
épülne direkt vízkapcsolat nélkül, 
természetbarát technológiával, a 
hatékony és környezetbarát üzemel-
tetés érdekében megújuló energia-
forrás alkalmazásával – ismertette 
a terveket Úsz Illés, a Kölcsey Te-
levízió Műsorszolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetője Nagykállóban. El-
mondta, hogy az attrakciófejlesztés 
egy egyedülálló, haladó ökológiai 
szemlélettel tervezett épületben va-
lósulna meg, hogy tovább minimali-
zálja a turisták által előidézett nega-
tív környezeti hatásokat.

Folytatás 3. oldalon!

Ökocentrum 
Harangodon
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Kitüntető díjak odaítélése

Az európai parlamenti választások  
eredménye Nagykállóban

Ülést tartott a képviselő-testület
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete május 9-én 
tartotta soron következő ülését.

A testületi ülésen a Pénzügyi és 
Közjóléti, valamint a Városstra-
tégiai Bizottságok által már tár-
gyalt és jóváhagyott előterjesztést 
ismertetett Juhász Zoltán polgár-
mester, amely Nagykálló Város 
Önkormányzat 2018. évi költség-
vetési gazdálkodásának végrehaj-
tásáról szólt. Elmondta: jogsza-
bályi kötelezettségének is eleget 
téve terjesztette elő a tervezetet 
az önkormányzat zárszámadási 
rendeletének megalkotásáról. A 
helyi önkormányzatok zárszám-
adási kötelezettségét ugyanis az 
Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény határozza meg. 
Megalkotásának legfontosabb cél-
ja, hogy az előző év költségvetési 
gazdálkodásának eredményeit a 
képviselő-testület összefoglalóan, 
összehasonlító módon a 2018. évi 
költségvetéssel, részletes szám-
szaki és szakmai indoklással alátá-
masztva tekinthesse át.
A vonatkozó rendelkezések előír-
ják, hogy a zárszámadási rendelet 

tervezet a képviselő-testület elé 
terjesztést követően legkésőbb a 
költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba kell 
lépjen. Ennek a kötelezettségének 
eleget téve került megalkotásra, 
megtárgyalásra és a testület által 
elfogadásra Nagykálló Város Ön-
kormányzatának 2018. évre vonat-
kozó költségvetési gazdálkodásáról 
szóló zárszámadási rendelete.

* * * * *
Módosította a képviselő-testület 
Nagykálló Város Önkormányza-
ta 2019. évi költségvetéséről és a 
költségvetés vitelének szabálya-
iról szóló rendeletét. A tárgyévi 
költségvetés módosítás a központi 
költségvetésből kapott támoga-
tások, az előző évi maradványok 
jóváhagyása, az államháztartáson 
kívüli pénzeszközátadások, a tar-
talékok előirányzatának változása 
miatt vált indokolttá.

* * * * *
A képviselő-testület támogatja, 
hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Nagykálló, Korányi Fri-
gyes út 33/B. 3/9. szám alatti 57 

m2-es meghatározott költségalapú 
bérlakás bérbeadás útján történő 
hasznosításra meghirdessék.
Pályázni a Nagykálló Város Ön-
kormányzat honlapján megjele-
nő (www.nagykallo.hu) részle-
tes pályázati felhívást tartalmazó 
pályázati csomag kitöltésével és 
megküldésével kezdeményezhető. 
Pályázat beérkezésének határideje: 
2019. június 14. 
A beérkezett pályázatok bírálatáról 
a képviselő-testület a soron követ-
kező ülésén dönt. 
További információ: Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Csoportjában (Nagykálló, Kállai 
Kettős tér 1.) Telefon: 42/263-101. 

* * * * *
Támogatta és jóváhagyta a képvi-
selő-testület az MSzC Budai Nagy 
Antal Szakgimnázium kérelmét, 
amely arra vonatkozott, hogy az 
oktatási intézmény udvarán fitnesz 
parkot alakíthassanak ki. Beadvá-
nyukban felvázolták, hogy az intéz-
mény 100 m2 alapterületen fitnesz 
park kialakítását tervezi, emellett 
az udvaron lévő aszfaltpályát is fel-
újítanák.

Nagykálló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhívás 
tesz közzé a városi kitüntető 
díjak odaítélésével és adományo-
zásával kapcsolatban. 

- Ámos Imre-díj adományozható 
azoknak a személyeknek és közös-
ségeknek, akik a város kulturális, 
művészeti életében, népművészeti 
hagyományainak ápolásában hosz-
szú időn át kiemelkedő munkát 
végeztek vagy jelentős művészi 
alkotással járultak hozzá a város 
hírnevének öregbítéséhez, illetőleg 

művészi alkotásuk általános elisme-
rést vívott ki a művészeti életben a 
műértő közösség körében.
- Szilágyi István-díj adományoz-
ható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedő 
eredményt értek el az óvodai, isko-
lai oktató-nevelő munkában, magas 
fokú pedagógiai és szakmai felké-
szültségük alapján élen járnak  a 
hatékony pedagógiai módszerek ki-
dolgozásában és alkalmazásában.
- Korányi Frigyes-díj adományoz-
ható a város egészségügyi és szoci-
ális ellátása érdekében kiemelkedő 

tevékenységet kifejtő orvosnak, 
gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő 
személyzetnek, szociális intézetben 
dolgozónak, valamint példaértékű 
munkát végző közösségnek, karita-
tív szervezetnek.
- Nagykálló Városért-díj adomá-
nyozható azon személyek vagy cso-
portok részére, akik a város közéle-
tében  kiemelkedő munkát végeztek, 
tevékenységükkel elismerést vívtak 
ki a lakosok vagy a szolgáltatást 
igénybe vevők körében. Akik anyagi 
hozzájárulással vagy tevékenységük 
eredménye révén történő hozzájáru-

lással kiemelkedő módon támogat-
ják Nagykálló Város lakosait, ren-
dezvényeit, a város fejlődését.
Amennyiben ismer környezetében 
olyan nagykállói lakost, aki Ön sze-
rint alkalmas és méltó lehet a kitün-
tető szakmai elismerés valamelyi-
kére, kérjük 2019. július 1-ig tegyen 
javaslatot az illető személyére.
A városi kitüntető díj adományo-
zására javaslatot tehet: a polgár-
mester, a képviselők, a bizottságok 
tagjai, továbbá nagykállói szakmai 
és civil szervezetek, egyesületek, 
intézmények, illetve - legalább - 10 

nagykállói állandó lakóhellyel ren-
delkező lakos.
A javaslatokat postai úton, vagy 
személyesen Nagykálló Város pol-
gármestere részére kell benyújtani, 
eljuttatni. Az illetékes bizottság vé-
leményezése után a polgármester a 
képviselő-testület elé terjeszti a ja-
vaslatot, amely minősített többség-
gel dönt a díj odaítéléséről. 
A díjak átadására az Államalapítás 
ünnepe alkalmából, augusztus 20-
án megrendezésre kerülő progra-
mon kerül sor. Juhász Zoltán

polgármester

Településünkön a belföldi szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópol-
gárok száma 7860 fő. A 2019. május 
26-ai európai parlamenti választáson 
2812-en (35,78%) jelentek meg, nem 
szavaztak 5048-an (64,22%). Az ur-
nákban bélyegzőlenyomat nélküli 

szavazólapok száma: 1, a lebélyegzett 
szavazólapok száma: 2811, érvényte-
len, lebélyegzett szavazólapok száma: 
30 (1,07%), érvényes szavazólapok 
száma: 2781 (98,93%) darab volt. 
Részletes tájékoztatásért látogasson a 
www.valasztas.hu oldalra. 

Nagykállóban a listákra leadott érvényes szavazatok a szavazókörökben:

Évente több mint nyolc 
millióval kevesebb

Folytatás az 1. oldalról!
A kivitelezési 
munka során 
egyfelől újakra 
cserélték a meg-
lévő lámpates-
teket, másfelől 
egyes utcákban 

újakat építettek ki az üresen álló osz-
lopokra, emellett több helyen lecse-
rélték a fényforrásokat, azaz a nát-
riumos világító testeket egységesen 
Led-es izzókkal váltották ki, illetve 
növelték a fényerőt. Ennek köszön-
hetően a város területén összesen 
1322 lámpatestet korszerűsítettek, 
amiből 117 darab az eddig meglé-
vő, üres oszlopokra került. Azóta 
tapasztalhatjuk, hogy Nagyállóban, a 
korszerűsítésnek köszönhetően, kon-
centráltabb, erősebb fény világítja 
meg a köztereket, utakat, járdákat. 
-Már a kivitelezés során elhang-
zott, hogy csökken a karbantartások 
száma, de ami még ennél is lénye-
gesebb, hogy a ledesítés jelentős 
költségmegtakarítást generál az ön-

kormányzat számára. Ennek „kézzel 
fogható” eredményei pedig most 
mutatkoznak – mondta Juhász Zol-
tán. - Két évvel ezelőtt a közvilá-
gítás korszerűsítése közel 70 millió 
forintból valósult meg, amelyből 
13 millió forintot az önkormányzat 
saját költségvetéséből biztosított, 
az összeg fennmaradó részét pe-
dig egy lízingszerződés alapján, a 
korszerűsítésnek köszönhető meg-
takarításból finanszíroztunk az el-
múlt időszakban. Az eredmények 
számokban kifejezve azt jelentik, 
hogy például 2016-ban Nagykálló 
Város Önkormányzatának a köz-
világítás fogyasztása 308 409 kWh 
volt, ami abban az évben 13 529 445 
forintba került. A korszerűsítés után 
(teljes naptári évet alapul véve) 
2018. évben a közvilágítás fogyasz-
tás már csak 85 237 kWh-t jelentett, 
amire 4 933 243 forintot fordítot-
tunk, tehát több mint 8,5 millióval 
kevesebbet, mint a rekonstrukciós 
munkák elvégzése előtt – tette hozzá 
Juhász Zoltán polgármester.

A korszerűsítésnek köszönhetően évente több milliót megtakarít az önkor-
mányzat

Lista 1. számú szavazókör 
Kossuth út 8. (MSzC 
Kállay Rudolf Szak-

középiskola)

2. számú szavazókör 
Bátori út 112. 

(KÁLLFÓ Jóléti 
Szolgálat)

3. számú szavazókör 
Nagybalkányi út 2-6. 
(Nagykállói Általá-

nos Iskola)

4. számú szavazókör 
Nagybalkányi út 
2-6. (Nagykállói 
Általános Iskola)

5. számú szavazókör 
Nagybalkányi út 2-6. 
(Nagykállói Általá-

nos Iskola)

6. számú szavazókör 
Korányi Frigyes út 

27. (Korányi F. Gim-
názium)

7. számú szavazókör 
Korányi Frigyes 

út 27. (Korányi F. 
Gimnázium)

8. számú szavazókör 
Kossuth út 40. 

(Idősek Szociális 
Intézete)

1. FIDESZ-KDNP 191 (46,36%) 186 (57,41%) 167 (50,61%) 161 (51,44% 190 (54,13%) 195 (60,37%) 160 (47,90%) 207 (52,54%)
2. Demokratikus 

Koalíció
107 (25,97%) 49 (15,12%) 52 (15,76% 46 (14,70%) 58 (16,52%) 56 (17,34%) 68 (20,36%) 79 (20,05%)

3. MSZP-Párbeszéd 29 (7,04%) 18 (5,56% 22 (6,67%) 23 (7,35%) 29 (8,26%) 20 (6,19%) 27 (8,08%) 23 (5,84%)
4. Jobbik 24 (5,83%) 26 (8,02%) 48 (14,55%) 47 (15,02%) 41 (11,68%) 33 (10,22%) 34 (10,18%) 41 (10,41%)
5. Mi Hazánk 23 (5,58%) 11 (3,40%) 20 (6,06%) 11 (3,51%) 9 (2,56%) 9 (2,79%) 5 (1,50%) 14 (3,55%)
6. Momentum 21 (5,10%) 24 (7,41%) 10 (3,03%) 9 (2,88%) 14 (3,99%) 4 (1,24%) 31 (9,28%) 19 (4,82%)
7. MKKP 10 (2,43%) 4 (1,23%) 6 (1,82%) 9 (2,88%) 5 (1,42%) 2 (0,62%) 6 (1,80%) 4 (1,02%)
8. LMP 7 (1,70%) 6 (1,85%) 3 (0,91%) 3 (0,96%) 4 (1,14%) 3 (0,93%) 2 (0,60%) 7 (1,78%)
9. Munkáspárt 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (0,61%) 4 (1,28%) 1 (0,28%) 1 (0,31%) 1 (0,30%) 0 (0,00%)
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Botrányos

Folytatás az 1. oldalról!
-Az ökoturisztikai attrakció a me-
gye védett értékeit mutatná be rend-
hagyó technikai megoldásokkal, 
interaktív eszközök segítségével. 
Az ökocentrum építésekor jellem-
zően környezetbarát alapanyagok 
kerülnek felhasználásra – tájékoz-
tatott az ügyvezető. 

-Ennek a beruhá-
zásnak a megva-
lósítása, illetve 
a télen elkezdő-
dött harangodi 
víztározó re-

konstrukciója nagyban hozzájárul 
majd a Harangodi Üdülőterület 
hasznosításához, fejlesztéséhez – 

mondta a harangodi fejlesztések-
kel kapcsolatban Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere.

Ökocentrum Harangodon

A felső tagozatos épületrészen már több, látványos rekonstrukciós munkát is elvégeztek

Jól halad az általános iskola 
felújítása

Folytatás az 1. oldalról!
Az arra járók láthatják, hogy a 
Szabadság tér felőli épületrészen 
megtörtént a nyílászárók cseréje, 
továbbá a külső homlokzat hőszi-
getelése és színezése. Az épületen 
belül – ezzel párhuzamosan – elvé-
gezték a fűtéskorszerűsítést: a veze-
tékek és a fűtőtestek cseréjét, illetve 
a hosszúra nyúlt fűtési szezon után 
a kazáncsere is megtörténik.  Ki-
alakításra került egy akadálymen-
tes mosdó (WC) is, ami eddig nem 
volt az épületrészben, illetve a ké-
sőbbiekben a mozgáskorlátozottak 
részére egy parkolót is megépíte-
nek. Ezekben a napokban tovább 
folytatódik a födém szigetelése, az 
álmennyezett építése, a világítás 
korszerűsítése, ami azt jelenti, hogy 
energiatakarékos Led lámpatesteket 
szerelnek fel mindkét épületben.

-Az intézmény másik, alsó 
tagozatos épületrészében és 
a Városi Sportcsarnokban 
is elkezdődött a felújítás. A 
kivitelezési munkák jelenleg 
is folynak, de néhány hét múl-
va, a nyári szünet ideje alatt még 
nagyobb ütemben, hatékonyabban 
tudnak majd dolgozni a szakembe-
rek, annak érdekében, hogy őszre 
elkészüljön a teljes felújítás. Ennek 
köszönhetően egy korszerű, külső 
megjelenésében is egységes és lát-
ványos, energiatakarékos oktatási 
intézménye lesz Nagykállónak – 
mondta Juhász Zoltán polgármes-
ter, majd hozzátette: nagyon nagy 
szükség van a projekt megvalósí-
tására, mivel az általános iskola 
alsó és felső tagozatának épülete 
korábban energetikai szempontból 
korszerűtlen és pazarló volt.

Nagykálló Város 
Önkormányzata 394 743 733 forint, 
100 %-os, vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert „A Nagykállói Álta-
lános Iskola épületeinek energetikai 
korszerűsítése” című, TOP-3.2.1- 
15-SB1- 2016-00117 azonosítószá-
mú pályázat megvalósítására. 
A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

koncert

Csík 
Zenekar
Csík 

Zenekar
2019. július 24.2019. július 24.

35.
Népművészeti Tábor
Nagykálló-Harangod

2019. július 20-28.

TÉKATÉKA
2019. július 20-28.
35 év 35 tánc
Néptánc-, citera- és énekoktatás

Bálgazda: Barsi Csaba

Vizeli Balázs 
és zenekara

Györgyfalvi  
hagyományőrzők

Holeczné Kanyó Margit 
és a Haraszti ikrek 
Bulyáki Anett és 
Oszlánszki Patrik 

Az előző hónapban számolhattunk 
be arról, hogy - a város több pont-
jára - ezer rózsatövet telepítettek a 
közmunkaprogramban résztvevő 
dolgozók, hogy a virágok a jövő-
ben megszínesítsék a terek, az utcák 
látképét, most pedig olyan hírt oszt-
hatunk meg, ami bizonyára meg-
botránkoztató a jó érzésű emberek 
számára. A kiültetés után néhány 
nappal ugyanis több tucat rózsa-
tövet elloptak a virágágyakból. A 
vandálok legtöbbet a Híd Közösségi 
Ház előtti és a Kálló Étterem mel-

letti parkból vitték el, feltehetően 
éjszaka. Az önkormányzat minden 
évben különböző virágkompozíci-
ókkal igyekszik szebbé tenni az utak 
menti ágyásokat, ettől az évtől pe-
dig szerették volna(!) a rózsatövek 
telepítésével elérni, hogy azok hosz-
szú évekig díszítsék településünket. 
A vandálok azonban ezt másként 
gondolták… 
Nagyon szomorú, hogy egyesek 
semmibe veszik a saját környeze-
tünk szebbé tételét célzó törekvé-
seket.

A majdani látogatóközpont helye
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FElNőTT sZépirodAloM
35 kiló remény / Anna Gavalda
A barna szemű lány / Lisa Kleypas
Csak azt szeretném, ha várna rám valahol / 
Anna Gavalda
Csak rád gondolok / Bella Andre
Ég a város / Garth Risk Hallberg
Egy feleség dolga / Alafair Burke
Egyéni javaslat / Spiró György
Ha eljön a hajnal / Francine Rivers
Halálos fehér / Robert Galbraith
Nő a sötétben / Elena Ferrante

Párizs / Edward Rutherfurd
Síron túli szerető / J. R. Ward
Tizenhárom okom volt / Jay Asher
Tolakodó érzelmek / Mary McCluskey
Tremble / Jus Accardo
Vér és kereszt / Benkő László
Agatha Raisin és a nagy veteményviszály / M. 
C. Beaton
Amit a fiamnak tudnia kell a világról / Fredrik 
Backman
Gyalázat és szenvedély / Borsa Brown
Hang a szélben / Francine Rivers

FElNőTT sZAKirodAloM
Ideáig jutottunk / Vona-Szabó Krisztina
Kik vagytok ti? / Háy János
A négy nővér / Helen Rappaport
Maffiózók mackónadrágban / Dezső András
Tények / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna 
Rosling Rönnlund

GyErMEK- és iFJúsáGi irodAloM
Betolakodók / Daniel Höra
Pest fényei / Bartos Erika
Pubersrác / Villegas Kent

A ratkó József Városi Könyvtár könyvajánlójaA Nagykállói Református Egyházközség 2019. júniusi alkalmai
Június 8.  Pünkösdi piknik - kötetlen együttlét, sportjátékok, óriás tram-

bulin, gulyásleves menü...
Június 9.  10:30 úrvacsorás, zenés istentisztelet 

14:00 úrvacsorás istentisztelet a Kossuth utcai Imaházban 
15:00 úrvacsorás istentisztelet az Idősek Otthonában 
17:00 úrvacsorás istentisztelet

Június 10.  10:30 zenés istentisztelet 
17:00 ünnepzáró esti áhítat

Június 16. pedagógusköszöntő, évzáró, családi istentisztelet

Minden a gyerekekről szólt

Majális Harangodon

Aki hallja, adja át…

Folytatás az 1. oldalról!
A nagykállói történelmi egyházköz-
ségek képviselői is részt vettek a 
programon, akik szintén különböző 
foglalkozásokat tartottak a gyere-
keknek. A nap kiemelt eseménye 
- mindezek mellett - a népszerű éne-
kesnő, Szalóki Ági és zenésztársai-
nak koncertje volt, akikkel önfeled-
ten együtt énekeltek és táncoltak a 
gyerekek. De nem csak itt énekelt 
az ismert előadó, hanem felkereste 
a nagykállói bölcsődéseket is, hogy 
a legkisebbek se maradjanak ki a 
gyereknapi programból. Így május 
végén az iskoláskorúak öröme kettős 
volt, hiszen már a közelgő vakációra 
készülnek, és a gyereknapi szórako-

zás egyben rákészülés is volt a sok jó 
programok ígérő nyári szünidőre.

Tisztelt nagykállói lakosok, kedves volt budaisok!

A Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 150 éves történe-
tének tárgyi és szellemi emlékeit szeretnénk összegyűjteni, és egy kiállítás 
keretében bemutatni.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy ha bármilyen kötődésük volt az 
intézményhez, és szívesen megosztanák iskolás éveik emlékeit a nagykö-
zönséggel, akkor juttassák el hozzánk legkésőbb 2019. augusztus 21-ig.

További információ: 
4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

Tel: 06-42/563-140
e-mail: nagykallo.budai@gmail.com

Köszönettel: 
szabóné lipkovics ildikó igazgató

Május elsején a szervezők idén 
is zenével, tánccal színesített 
programokkal, kézműves foglal-
kozásokkal és ingyenes vidám-
parkkal várták az érdeklődőket 
Nagykálló-Harangodon.

A programkavalkád délelőtt ezúttal 
is a májusfaállítással kezdődött a 
harangodi dombon. A májusi jelkép 
feldíszítését és felállítását követően 
amatőr és művészeti csoportok mu-
tatkoztak be a színpadon, úgymint: 
a Kállai Kettős Néptáncegyüttes, 
a Rózsafa Citerazenekar, a 
Gilicmadár Népdalkör, a Kállai La-
kodalmas Egyesület, a Naplemente 
Nótakör, a nyíregyházi Kisfigurás 
Táncegyüttes. Pancsi Bohóc inte-
raktív játékokkal szórakoztatta a 
gyerekeket, majd lufi hajtogatásra 
várta a kicsiket és a kicsivel na-
gyobbakat, míg Rozsnyai György 
táncdalénekes népszerű slágerek-
kel szórakoztatta a harangodi kö-
zönséget. Reggeltől késő délutánig 
nagy népszerűségnek örvendett a 
helyszínre telepített vidámpark is, 
a körhinta, az ugrálóvár, ami nem 
csak a legkisebbeket vonzotta. A 
tánccsűrben  rendhagyó zeneböl-
csődét is tartottak. De sokan kér-

tek arcfestést és csillámtetoválást 
is ezen a napon. A majálison ezen 
kívül volt még íjászbemutató - a 
Nagykállói Csillagösvény Íjász 
Egyesület közreműködésével -, tá-
jékozódási futás a Denevér Csoport 
képviselőivel, a Nagykállói Nép-
művészeti Egyesület tagjai pedig 
különböző kézműves foglalkozá-
sokra várták a gyerekeket és az ér-
deklődő felnőtteket. 
A hagyományos május elsejei fő-
zőverseny a reggeli esős, szeles 
időjárás ellenére sem maradt el. 
A zsűri szerint idén is több, finom 
ételt készítettek a (május)fakanál 
mesterei, de a legízletesebbnek a 

Hit Gyülekezet csapata által ké-
szített fogás bizonyult. Második 
helyezett a Harangodi Betyárok, 
harmadik Kévésné Nagy Viktória 
és társai lettek, míg a különdíjat 
a Görögkatolikus Karitász tagjai 
kapták.
A harangodi majálison is megem-
lékeztek arról a történelmi fontos-
ságú eseményről, hogy az Európai 
Unió 15 évvel ezelőtti bővítése so-
rán Magyarország, további kilenc 
(jórészt volt szocialista) országgal 
együtt csatlakozott a közösséghez. 

szeretettel várunk minden 
népzenekedvelőt a Magonc 

Együttes koncertjére
Időpont:

2019. június 17. (hétfő) 18 óra
Helyszín: Nagykállói Reformá-

tus Műemléktemplom
Időpont:

2019. június 18. (kedd) 20 óra
Helyszín: Nagykálló-Harangod 

Tánccsűr
Az együttes tagjai az Óbudai 
Waldorf Iskola növendékei

Az együttes művészeti vezetője:
Lányi György népzenész, a Téka 

Együttes alapító tagja
A koncertre a belépés díjtalan!
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Már megint a Budai? Felújították a  
szakközépiskola épületét

Rémusz bácsi 
mesélt

Igen, már megint Mi. Volt egy ál-
munk, hogy néhány diákunkat kül-
földre visszük szakmai gyakorlatra, 
hogy megismerjék Európa egyik 
gyöngyszemét, Prágát. Arról álmod-
tunk, hogy majd megtanulnak tájéko-
zódni, egyedül „tömegközlekedni” 
egy fővárosban, miközben jókat esz-
nek, háromcsillagos hotelben lak-
nak. Elegáns szállodákban lesik el a 
szakma alapjait, gyakorolják az an-
golt, magunk intézik el ügyes-bajos 
dolgaikat – természetesen angolul. 
Szabadidejükben megismerik ezt a 
csodás fővárost, bejárják a világ leg-
nagyobb alapterületű várnegyedét a 
Hradzsint, végigsétálnak a varázsla-
tos Károly-hídon, kóborolnak a szűk 
utcácskákon, sikátorokban. Meg-
nézik a prágai állatkertet, szájtátva 
néznek szét a cseh „Csodák Palotá-
jában”, megnézik hol és hogyan ké-
szülnek a Skoda autók, megismerik 
a cseh kultúrát, megkóstolják a cseh 
hagyományos ételeket, megtanulják, 
hogyan kell köszönni és megköszön-
ni cseh nyelven…
… és ez az álom valóra vált.
2019 márciusában 23 napot töltöt-
tünk Prágában, nyolc diák és egy-
egy kísérőtanár. Ez alatt az idő alatt 
diákjaink megtanultak korán kelni, 
mert hétköznaponként dolgozni jár-
tak, megismerhették milyen szigorú 
szabályok szerint működik egy négy-
csillagos szálloda, milyen komoly 
felelősség fegyelmezetten munkát 

végezni, ha problémájuk van, azt 
önállóan megoldani. Kipróbálhatták 
az amerikai filmekből ismert moso-
dákat, megtanultak alkalmazkodni a 
társaikhoz, a váratlan helyzetekhez. 
Megtapasztalták, milyen érzés há-
rom hétig nélkülözni a családjukat, 
az otthon melegét. 
Ez volt a „Cool-tourism in Prague” 
elnevezésű Erasmus+ szakképzési 
pályázat, melyet iskolánk – a Máté-
szalkai Szakképzési Centrum Budai 
Nagy Antal Szakgimnáziuma - 2017 
februárjában nyújtott be a Tempus 
Közalapítványhoz. Célunk az volt, 
hogy a nyelvi előkészítőt végzett 
turisztika szakos diákjaink kipró-
bálhassák magukat, megeddzék 

nyelvtudásukat külföldön. Jelentjük, 
a program sikeres volt, és bár a ha-
zautazás kissé kalandosra sikerült, 
tanulóink kiválóan helytálltak és 
épségben hazatértek, rengeteg ka-
landdal, életre szóló élményekkel és 
tapasztalattal gazdagodva. 

Felföldi ilona és Kiss Gábor  
kísérőtanárok

Ötvenöt millió forint saját for-
rásból újult meg a Mátészalkai 
szakképzési Centrum Kállay 
rudolf szakközépiskolájának 
épülete.

Az intézmény diákjainak élőképe 
és bemutatója tette rendhagyó-
vá április végén az MSzC Kállay 
Rudolf Szakközépiskola felújított 
épületének avatását. Az iskolán 
az elmúlt másfél hónap során 55 
millió forintos energetikai felújítás 
történt. Ennek részeként kicserél-
ték a jobb oldali épületszárnyon a 
külső nyílászárókat, hőszigetelték, 
majd esztétikus színezéssel látták 
el a homlokzatot. A nyolcvanas 
években épült oktatási intézmény 
felújítását a fenntartó, a Mátészal-
kai Szakképzési Centrum – mint az 
ünnepségen elhangzott: a fegyel-

mezett gazdálkodásnak köszönhe-
tően – saját forrásból finanszírozta. 
A korszerűsítésnek köszönhetően, 
éves szinten, több millió forinttal 
csökken majd az intézmény fenn-
tartási költsége.

A cseh főváros sziluettje a Budais diákok mögött

Másfél hónapig tartott a kivitelezés a 
nyolcvanas években épült nagykállói 
intézményen

Ünnepélyesen szalagvágással adták át a felújított épületet

Virágeső, könnyes és vidám búcsúk… 
Nagykállóban május 3-án tartották ballagási 
ünnepségüket a középiskolák végzősei. 

Az utolsó iskolai csengőszó után a virágdíszbe 
borult folyosókon végigvonulva búcsúztak az is-
kola épületétől, diáktársaiktól és tanáraiktól a diá-
kok. Életük fontos szakaszához érkeztek, hiszen az 
eltelt hosszú évek során megszerzett tudás és isme-
retanyag adhat iránymutatást a következő mérföld-
kövek elérése felé vezető úton .
Délelőtt tartották a ballagási ünnepséget a Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola és Gim-
náziumban, ahol négy osztály, 86 végzős tanulója 
búcsúzott az alma matertől. 
Délután három órakor a MSzC Budai Nagy Antal 
Szakgimnáziumban szólalt meg a jól ismert csengő 
hangja, amely már nem tanórára, hanem búcsúzóra 
szólította a végzősöket. Az intézményben három 
osztály: a közszolgálat, a közgazdaságtan és az 
oktatás szakmacsoport – diákjai, összesen 82-en 
köszöntek el. 
Nem sokkal ezután az MSzC Kállay Rudolf Szak-
középiskola tantestülete és végzős diákjai tartották 
ballagási ünnepségüket. Itt több szakmacsoport – 
hegesztő, pincér, épület- és szerkezetlakatos, sza-
kács, kőműves- és hidegburkoló, szociális gondozó 
és ápoló,  konyhai kisegítő - illetve érettségire fel-
készítő osztály tanulói ballagtak, összesen 67-en.  
A hat, öt és négy év, melyet az iskolák falak között 
töltöttek, meghatározó élményekkel, emlékekkel 
és barátságokkal volt teli mindegyik nagykállói 
középiskolás számára.

Virággal a kezükben, tarisznyával a 
vállukon ballagtak a középiskolások A történet főhőse egy gyerkőc, aki 

gyakran unatkozik, mert szülei sokat 
dolgoznak, s nincs mindig idejük rá, 
így gyakran elcsatangol és egy nap 
bekukkant a szomszéd ezermester-
hez, Rémusz bácsihoz, aki ki nem 
fogy a mesékből... Ezt a mesés tör-
ténetet mutatta be bábelőadás for-
májában a Holdvilág Kamaraszínház 
gyermeknap előtt a nagykállói óvo-
dásoknak. A fordulatokban gazdag, 
vidám meseelőadást nagy kíváncsi-
sággal figyelték a gyerekek, amely-
ben a főszereplő nyúl igen nótás 
kedvű, így több dal is gazdagította a 
bábos mesefüzért.
-A Nagykállói Brunszvik Teréz Óvo-
da az Oktatási Hivatal Esélyteremtő 
Óvoda projektjének megvalósításá-
ban módszertani központként vesz 
részt. Ennek köszönhetően kerültünk 
kapcsolatba a Holdvilág Kamara-
színházzal, amelynek tagjai – a gye-
reknap előtt – meglepetés előadás-
sal ajándékozták meg a nagykállói 
óvodás gyerekeket. Nagyon hálás 
vagyok ezért a bemutatóért, amely 
sok ember segítő együttműködésével 
jöhetett létre. Az Oktatási Hivatal és 
a Holdvilág Kamaraszínház tagjai 
mellett Nagykálló Város Önkor-
mányzata a helyszínt és egyéb tech-
nikai feltételeket biztosította a prog-
ram megtartásához – mondta Nagy 
Tamásné, a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda intézményvezetője.
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Sertéstartók figyelmébe

Íjászverseny Harangodon

Parkolót építenek

A Központi statisztikai Hivatal 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
Nagykálló Városban kötelező  
adatszolgáltatáson alapuló mező-
gazdasági összeírást hajt végre.

A felvétel Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) sze-
rinti nyilvántartási száma: 2218; 
megnevezése: EGYÉNI GAZDA-
SÁGOK JÚNIUSI ÖSSZEÍRÁSA, 
2019. Az összeírók május 27. és jú-
nius 15. között keresik fel  a mintá-
ba került,  webes önkitöltéssel nem 
élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a KSH által 
megbízott, igazolvánnyal ellátott 
kérdezőbiztosok végzik. Települé-
sünkön a kérdezőbiztos: Jaczináné 
Balogh Ibolya. A háztartásokat vé-
letlenszerűen, matematikai-statisz-
tikai mintavételi módszerrel válasz-
tottuk ki. A válaszadás a mintába 
került háztartások számára kötelező, 
akik adatszolgáltatásukkal hozzá-
járulnak az agrárium jellemzőinek 
széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert informáci-
ókat kizárólag statisztikai célra 
használjuk fel, azokat más szervek, 

személyek részére nem adjuk ki, 
az eredményeket összesítve közöl-
jük a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvénynek, vala-
mint az Európai Unió 2016/679 sz. 
Általános adatvédelmi rendeletének 
(GDPR) megfelelően.
A felvétel módszertanáról és a kuta-
tási eredményekről a WWW.KSH.
HU oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket, tá-
mogatásukat, mellyel hozzájárulnak  
a felmérés sikeres végrehajtásához!

Malakucziné póka Mária  
főosztályvezető

Lakossági tájékoztató

Felhívom a sertéstartó gazdák fi-
gyelmét, hogy vaddisznóban beje-
lentett afrikai sertéspestis megbe-
tegedések miatt fokozott figyelmet 
kell fordítani az egész megyében 
a sertésállományok védelmére. A 
védekezésben elsődleges a vírus 
bekerülésének megakadályozása, 
melyhez az alábbi intézkedések 
szükségesek a sertéstartók részéről: 
- Az állatokat, amennyire lehetsé-
ges, zártan kell tartani, úgy hogy a 
sertések véletlenül se tudjanak vad-
disznóval érintkezni.
- Sertések gondozását végző sze-
mélynek a sertésállománnyal kap-
csolatos munkák előtt kézmosást 
követően át kell öltözni egy olyan 
öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak 
a sertésólban és környékén használ. 
A sertésólba történő belépés előtt 
lábbelit és kezet kell fertőtleníteni. 
- A sertések etetéséhez, a sertésól 
takarításhoz szükséges eszközöket 
máshol, más munkákra nem szabad 
használni. 

- Idegeneket, vagy sertéstartó is-
merősöket a sertések közelébe nem 
szabad engedni. 
- Sertéshús tartalmú élelmiszerek 
(pl. kolbász, szalámi), fagyasztott 
húsokból származó mosolé, egyéb 
élelmiszerhulladék még véletlenül 
se kerüljön a sertések takarmányá-
ba. 
- A vaddisznók fertőződése miatt 
szántóföldről, kaszálóról, legelőről 
frissen betakarított takarmányt. il-
letve alomanyagot ne használjanak 
házi sertéseik ellátására. A szénát és 
gabonát a beszállítástól számítva 30 
napig, a szalmát 90 napig kell tárol-
ni felhasználás előtt. Gyakorlatilag 
a zöld takarmány etetése tilos! 
- Élő állatot csak sertés szállítólevél-
lel és érvényes állatorvosi bizonyít-
vánnyal ellátva szabad vásárolni! A 
vásárolt sertéseket az állomány töb-
bi egyedétől el kell különíteni. 
- Ha sertése megbetegszik, azon-
nal értesítse az állatorvosát. Ha egy 
vagy több sertés hirtelen, minden 

látható tünet nélkül elhullik, ha egy 
vagy több állat bágyadt, nem eszik, 
lázas, gyenge, bizonytalanul mo-
zog, ha a bőrön vérzések figyelhe-
tők meg, a bőr vöröses lilásan elszí-
neződik, véres hányást, hasmenést 
látnak, minden esetben gondolni 
kell az afrikai sertéspestis lehető-
ségére. 
- A fertőzötté minősített területe-
ken ezeken kívül be kell tartani a 
NÉBIH által kiadott, „jó sertéstar-
tói gyakorlat” előírásait és be kell 
jelenteni a járási hivatalba sertés 
vásárlási, eladási, levágási szándé-
kát is. 
Amennyiben az állattartó tőle telhe-
tően közreműködött, a betegséget 
időben bejelentette, az elvárható 
járványvédelmi zártságot megte-
remtette, állami kártalanítás mellett 
történnek az esetleges járványvé-
delmi intézkedések. 
dr. Tamás péter megyei állatorvos 
szabolcs-szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

A Nagykállói Csillagösvény 
Íjász Egyesület május utolsó 
hétvégéjén ismét íjásztalálkozót 
és minősítő versenyt rendezett 
Nagykálló-Harangodon. Az 
íjászoknak ezen a rendezvényen 
nyílt lehetőségük megszerezni 
minősítő vereteiket. 

Május 25-én délelőtt startolt a 25 
célt felsorakoztató versenynap, 
amelyen több mint száz versenyző 
vett részt. Az egybegyűlteket Mo-
solygó Szabolcs, a Nagykállói Csil-
lagösvény Íjász Egyesület elnöke és 
Györki Attila, a Keleti Gyepű vezé-
re köszöntötte.
A hagyományőrző íjászok által 
korhű viseletet és fegyvereket, tra-

dicionális hangszereket és zászló-
kat felvonultató, hat korcsoportba 
rendeződött versenyen bárki in-
dulhatott, történelmi, vadászreflex, 
longbow vagy barebow íjával.
A történelmi utazást a kürtszó és 
a dobok zengése, az íjászok által 
fogadott vezér, valamint a kopjás 
zászlókkal felvonuló sereglet koro-
názta meg. A hagyományőrző rituálé 
résztvevői, korhű szokást bemutat-
va, kenyérrel és borral szentesítet-
ték meg baráti bizalmukat egymás 

iránt. Este, kultikus szertartás ke-
retében, felszították a szertüzet, 
majd sötétedés után kezdetét vette 
a tizenöt 2D-s célpontot tartalmazó 
éjszakai verseny.
Május 26-án reggel rajtolt a távlövő 
számok versenye, melyen a 70 mé-
terre kiállított korsó alakú „puta” el-
találása, valamint a 120 méterre ki-
jelölt területre történő belövés volt a 
cél.  Az eredményes íjászokat arany, 
ezüst vagy bronz veretekkel, illetve 
éremmel és oklevéllel díjazták.

Ezúttal is hagyományőrző, korhű viseletbe öltözött íjászok vették birtokba a 
Harangodot

Nagykállóban, a Debreceni út elején 
(a Zrínyi M. u. és a Nagybalkányi 
út közötti szakaszon), lévő ingat-
lanokon a közelmúltban elkezdő-
dött az önkormányzat tulajdonában 
lévő romos épületeket bontása. A 
munkák ideje alatt az arra közleke-

dők fokozottan figyeljenek, tartsák 
be a közlekedési szabályokat. Az 
épületek helyén a tereprendezési 
munkálatokat követően Nagykálló 
Város Önkormányzata szilárd bur-
kolatú parkolóhelyek kialakítását, 
építését kezdi meg.
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Barcsik György (József A. u.)
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Szabó Gyuláné (Dózsa Gy. u.)
Balogh Péter (Vadkert u.)
Lakatos Zoltán (Zrínyi I. u.)

ELHUNYTAK  
2019. ápril is-május

Május 17-18-án 11. alkalom-
mal rajtolt el a Mercedes-Benz 
Classic Csillagtúra, amely 
ezúttal Kelet-Magyarországon 
vonult végig. 

Az oldtimerek május 17-én indul-
tak Jászberényből és több település 
érintésével, illetve különböző fel-
adatokat végrehajtva másnap érkez-
tek városunkba. Így Nagykállóban 
is több mint 90 klasszikus Merce-
des modellt láthattak az érdeklődők 
az utakon és a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai parkolóban. A rendezvény és 
verseny lényege nem a gyorsaság, 
hanem az volt, hogy meghatározott 
idő alatt egy adott távolságot telje-
sítsenek a résztvevők, akik eközben 
márkatörténeti, valamint típusis-
mereti feladatokat oldottak meg a 
különböző állomásokon. 

Oldtimerek portyáztak Nagykállóban

A Családi klub szervezése az EFOP-1.5.3-16-2017-00041  
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című projekt keretein belül valósul meg.   

CSALÁDI KLUB 
NAGYKÁLLÓBAN

Nagykálló Város Önkormányzata  
és a Nyolcadiknap Egyesület

MINDEN PÉNTEKEN 18 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG 
CSALÁDI KLUBOT SZERVEZ

Nagykálló-Harangodon

hogy közösen találjun
k megoldást 

az esetleges nehézsé
gekre

AMIT NYÚJTUNK:
-  segítség a családdá válás folyamatában, a gyermeknevelés 

útvesztőiben
- pszichológus, pénzügyi szakértő tanácsadása
- álláskeresési tréning
- kézműves foglalkozások stb. 

Ifjúsági klub

Az Ifjúsági klub szervezése az EFOP-1.5.3-16-2017-00041  
kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című projekt keretein belül valósul meg.   

Nagykálló Város Önkormányzata és a Nyolcadiknap Egyesület 

minden szombaton 10 és 11 óra között
IFJÚSÁGI KLUBBOT szervez 

Nagykálló-Harangodon

Ha keresed a helyed a világban gyere el,  
közösen megtaláljuk!

Ha válaszokat vársz a kérdéseidre,  
itt megkaphatod!

A klubban előadásokkal,  
tanácsadással várunk minden fiatalt!

Tartunk drogprevenciós és önismereti tréninget
Segítünk a pályaválasztásban, álláskeresésben        

Ha kreatív vagy kézműves foglalkozáson  
is részt vehetsz

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a Nagykállói Hírmondó 
szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címen.
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019.  június 26. 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:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. július 4-én jelenik meg.  

Lapzárta: 2019. június 26.

VÁLTSA VALÓRA 
TERVEIT SZABADON!

Takarék 
Szabad Felhasználású 

Jelzáloghitel

www.takarekcsoport.hu

Igényeljen Takarék 
Szabad Felhasználású Jelzáloghitelt 
és használja fel szabadon!
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a 2019. május hónapra irányadó 
kondíciók alapján. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás 
megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét – a pontos összeg ismeretének hiányában – a THM nem tartalmazza.
A költségek és díjak meghatározására a Takarék Csoport Lakossági Jelzáloghitelezés Általános Szerződési Feltételeiben, mértékükre 
vonatkozóan az aktuális vonatkozó Hirdetményben talál részletes tájékoztatást.
A THM számításánál fi gyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét 
a vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti 
Hitelintézetek fi ókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból. A Takarék Szabad Felhasználású Jelzáloghitel három 
kamatozási típusára vonatkozó további információk és feltételek a Takarék Csoport Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatában, a 
Piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó hatályos Hirdetményben és a Takarék Csoport Lakossági Jelzáloghitelezés 
Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. 
A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.

Jelzáloghitel

THM:
4,06% – 
9,67%

Takarek_SzabFelh_154x204 mm_hirdetes_1.0.indd   1 2019. 05. 09.   11:53

i N G A T l A N

Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 
szobás, nagy nappalis, fürdőszobás, 
kertes, családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 955 4171
Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, für-
dőszobás, kettős fűtésrendszerű (gáz, 
vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi 
ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921
Nagykálló, Korányi F. út 12. sz. alatti, 
frekventált helyen lévő, 50 nm-es üz-
lethelyiség kiadó. Több tevékenységre 
is alkalmas. Telefon: +36 20 614 0123

Nagykállóban 1360 nm építési telek 
gyümölcsfákkal - bekerítve – eladó. 
Telefon: +36 30 259 2700

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 el-
látott, zártkerti ingatlan, melyen 30 
nm-es, szigetelt, tetőtér beépítéses, 
pincével, fürdőszobával, burkolt te-
rasszal ellátott épület, valamint egy 
kb. 8 nm-es tároló konténer talál-
ható. Irányár 3 990 000 Ft. Telefon:  
+36 70 379 4293

Nagykálló, Nagykertiszőlőben két 
utcából is megközelíthető, 2100 nm-es 
zártkerti ingatlan eladó. A telekhatáron 
villany van. Telefon: +36 30 360 8986 
vagy +36 30 955 3653
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt 
jó állapotban lévő, 4 szobás, összkom-
fortos, családi ház eladó, kettős fűtés-
rendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 db 
cserépkályhával –melléképülettel. Ki-
sebb lakáscsere is érdekelne. Telefon: 
+36 20 315 4687

E l A d á s - V é T E l
Folytontermő málna frissen szedve 
eladó. Telefon: +36 70 299 5724
Bontatlan csomagolásban, 3 részes, 
szürke-fekete színű, univerzális ülés-
huzat eladó. Ár: 6 800 Ft  Telefon:  
+36 20 24 24 566

(raktározási tapasztalat, 
megváltozott munkaképesség előny, de nem feltétel)

Amennyiben felkeltette érdeklődését álláslehetőségünk, kérjük, küldje el  
fényképes önéletrajzát a fekete.sandor@prorehab.hu e-mail címre.

„PRO-TEAM” Nonprofit Kft 
- Nagykállói telephelyre-

AdMiNiszTRációs MuNKAKöRbE,
érettségivel, számítógépes gyakorlattal rendelkező

munkatársat keres!
Munkalehetőség  

Érpatakon! 
A sikeres Tranzit-Ker zrt. 
bAROMfi gONdOzóT  
keres törzs ludak mellé. 

Telefon: +36 30 273 8090

K I S K Á L L Ó I  AU T Ó M O S Ó

Bátori út 140.
Nyitvatartás: 

6:00 - 21:00

Három mosóállás
Aktív habos  
mosás
Cseppmentes  
száradás

Szűrt vizes öblítés
Nagy  
teljesítményű  
porszívózás
Érmeváltás

Eladó szalagfékes szobabicik-
li, üst, üstház, hurkatöltő. Telefon:  
+36 20 318 4198
szekrény, fotel, asztal, függöny, sző-
nyeg, franciaágy takaró, sötétítő, dzseki, 
cipő eladó. Telefon: +36 70 278 4264
Táskaírógép, rádió, mosdókagyló, 
gipszkarton, cipő, kabát, táska eladó. 
Telefon: +36 20 628 5595
Eladó 20 db meggyes láda, elektro-
mos kukoricamorzsoló, zsíros kupa, 
20 mx18 m-es fólia, gázpalack, 2,5 kg 
turistapalack, 10 kg-os kalapács, köte-
lek, benzines kanna, 44-es gumicsiz-
ma Telefon: +36 30 668 4239
Eladó háztáji kézi kocsi, kukorica-
morzsoló, 200 l terménytároló kád 
(vastag lemez), 43-as bélelt férficsiz-
ma.  Telefon: +36 70 237 2244

Kis és nagykapu - „U” vasból készült 
– eladó. Telefon: +36 20 492 0715
Háztáji, elektromos kukoricada-
ráló tartozékokkal eladó. Telefon:  
+36 20 910 5075
Eladó korongfűrész tengely, egy-
hengeres benzinmotor, keverőtárcsás 
mosógép, tölgyfa, kiskazettás ajtó, 
lovas eke, elektromos fűnyíró, japán 
táskapermetező, rotációs kapa, kültéri, 
sárgaréz teraszlámpák, süldő házinyúl. 
Telefon: (42) 797 042
Eladó nagyteljesítményű Zsiguli 
motor váltóval, láncos szecskavágó, 
mérleg (5 mázsáig mér), nagyteljesít-
ményű elektromos kukoricamorzsoló. 
Érdeklődni lehet: naponta 18 óra után. 
Telefon: (42) 264 396
Eladó 42 nm tölgyfa (bontott) parket-
ta 300x30-as, 200x80-as műanyag te-
raszajtó, üst, üstház, 1”-os menetvágó, 
hurkatöltő, gázperzselő, 180x150-es 
fa ablak, koksz. Érdeklődni: naponta 
17 óra után.  Telefon: (42) 264 294


