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Október az idősek hónapja

Megújulnak a 
buszmegállók

Október 1. az idősek világnapja, 
október pedig az ezüst generációt 
köszöntő hónap.

- Az ENSZ közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította október elsejét az 
idősek világnapjává, azzal a céllal, 
hogy felhívják a figyelmet a méltó-
ságteljes idős korra – mondta Sveda 
Anita közművelődési szakember a 
jeles alkalomból szervezett rendez-

vényen a református templomban, 
ahol az idén 15 éves Meglepetés 
Énekegyüttes adott hangversenyt. 
Ezt követően Nagykálló Város pol-
gármestere osztotta meg gondolata-
ik a jelenlévőkkel, s köszöntötte az 
idős embereket. 
-Tudjuk, szándékunk is van rá, hogy 
többet kellene foglalkoznunk az idő-
sebb korosztállyal, amelynek tagjai 
példaként szolgálnak a nemzedékek 

előtt. De mindenekelőtt szeretném, 
ha tudná, érezné ez a korosztály, 
hogy fontosak nekünk, szükségünk 
van rájuk és szeretettel fordulunk 
feléjük – mondta Juhász Zoltán.
Mint minden évben, így idén is az 
Idősek Világnapja alkalmából az 
időskorú nagykállói lakosokat is 
támogatásban részesíti Nagykálló 
Város Önkormányzata.

(folytatás a 2. oldalon)

Európai Uniós forrásból várhatóan 
még idén nyolc buszmegálló kerül 
felújításra Nagykállóban, amelyek 
valós idejű utastájékoztató rendszer-
rel lesznek felszerelve. 
 (folytatás a 6. oldalon)

1956-os emlékmű
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 62. évfordulója és a 
Magyar Köztársaság 1989. évi 
kikiáltásának ünnepére készül 
az ország. Az ötvenhatos forra-
dalom emléke azt üzeni nekünk: 
egy nemzet szabadsága, egy or-
szág függetlensége nem magától 
értetődő adottság, hanem olyan 
érték, amelynek megszerzéséért 
és megtartásáért újra és újra 
meg kell küzdeni.

Nagykállóban az 1956-os októberi 
események emlékére készült már-
ványból és bronzból a mátészalkai 
szobrász alkotása: oszlopos félbetört 
szentély fölött lebegő, szép arcú nő-
alak emeli magasba a forradalom lyu-
kas zászlaját. A szentély középen a 
törés mintegy széttagolja a feliratot: 

Gloria            Victis 
19         56. 

A latin szöveg jelentése: Dicsőség a 
legyőzöttnek!
A Szabadság tér szélén álló alko-
tást 2006. október 26-án avatták 
fel, az események 50. évfordulóján. 
Előzménye, hogy a képviselő-tes-
tülethez három szobrászművésztől 
érkezett ajánlat és egy-egy makett 

az elképzelt szobor látványterve. 
A testület Bíró Lajos tervét találta 
legjobbnak és rendelte meg. 
Bíró Lajos Mátészalkán él és alkot. 
Közel 30 köztéri szobra gyönyör-
ködteti az érdeklődőket itthon és 
külföldön. A szoboravató ünnep-
ségen a művész elmesélte, hogy az 
utolsó pillanatban készült el, mert 
az oszlopok anyagát alkotó két nagy 
márványhasábot csak az átadás előtt 
két nappal kapta meg. Először elekt-
romos eszközzel nyolcszög alapú 

oszlopokat vágott, majd ezeket kéz-
zel csiszolta szép, kerek hengerré. 
Azóta a park északkeleti része, e 
szobor környezete az 1956-os év-
fordulók ünnepi megemlékezései-
nek és koszorúzásainak helyszíne. 
De nem csak az! Fűződik hozzá egy 
új keletű babona, játék is. A közeli 
általános iskola diákjai között ter-
jedt el: aki reggel iskolába jövet 
átbújik a szentély törésén, aznap 
biztosan megússza a felelést.

Harsányi Gézáné

Az ősz
„(…) egy második tavasz, amikor 
minden levél virággá változik.”

(Albert Camus)

A Nyíri Honvéd Egyesület és Nagykálló Város Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önt 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  
170. évfordulója alkalmából szervezett konferenciára és  

emlékjel avató ünnepségre
Helye:  

Sántha Kálmán Szakkórház – Nagykálló, Szabadság tér 13.   
(a volt megyeháza díszterme, illetve a Szabadság tér)  

Ideje: 2018. október 30. (kedd) 10 óra
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Október az idősek hónapja

Keressük a város karácsonyfáját

Több vagy, ha adsz!

Ingyen elvihető
Tájékoztató szemétszállításról

(folytatás az 1. oldalról)
Időskorúak támogatásában azok a 
személyek részesülhetnek, akik a 
tárgyévben a 62. életévüket betöltöt-
ték, illetve betöltik és a családjukban 
az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét, azaz 57.000.-ft-ot. 
A támogatásra vonatkozó kérel-
mek benyújtásának határideje: 

2018. október 31.
Az igénylőlap a Polgármesteri Hi-
vatal (Nagykálló, Kállai Kettős tér 

1.) 104-es irodájában átvehető.  
Csatolandó: 
-  az egy háztartásban élő személyek 

utolsó havi jövedelem igazolása
- zöld nyugdíjösszesítő másolata
- lakcímkártya
- TAJ szám 

Nagykállóban több programot tarto-
gatnak majd a karácsonyt megelőző 
hetek. Az ünnepi hangulathoz elen-
gedhetetlen a város karácsonyfájának 
felállítása és az adventi koszorú elké-
szítése.
Tisztelt Városlakók! Amennyiben van 
olyan 3 méternél magasabb, kivágásra 
szánt, esetleg útban lévő fenyőfájuk, 
melyből méltó karácsonyfa válhatna, 
és szívesen felajánlanák a városnak, 
vagy a koszorúhoz szükséges fenyő- és 
tujaágakkal tudnának az idei ünnepvá-
ráshoz hozzájárulni, jelezzék azt a Híd 
Közösségi Házban (Nagykálló, Jókai 
M. út 34.), vagy hívják az 42/563-067-
es telefonszámot.

Mindenszentek és halottak napja 
közeledtével egyre többen látogat-
nak ki a nagykállói köztemetőbe 
is, hogy hozzátartozóik sírját rend-
be tegyék, őszi, fagytűrő virágok-
kal ültessék be azokat. Nagykálló 
Város Önkormányzatának mun-

katársai a napokban a sírkert több 
pontjára szállítottak ki (fekete)
termőföldet, amelyet a látogatók 
felhasználhatnak  a sírhantokon 
szükséges föld pótlására, feltölté-
sére – tájékoztatott Juhász Zoltán 
Nagykálló polgármestere.

Az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltató 
a szolgáltatás rendjének minő-
ségi javítását célzó intézkedés 
bevezetését tervezi. 

Az intézkedésekre elsődlegesen 
munkavédelmi okokból van szük-
ség, de a Társaság fokozottan érvé-
nyesíteni szeretné a közszolgáltatás 
rendjére vonatkozó, régóta hatály-
ban lévő jogszabályi előírásokat is.
A hulladékgazdálkodás rendjét 
meghatározó jogszabályok rögzítik 
a szabvány gyűjtőedények haszná-
latának kötelezettségét, valamint 
az elkülönített hulladékgyűjtést, 
melyet a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltét-
eleiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 4. § (1) rögzít: A 
települési hulladékot az ingatlan-
használó (…) szabványos gyűj-
tőedényben vagy hulladékgyűjtő 
zsákban gyűjti. Az 5. § (2) bekez-

dése előírja, hogy az ingatlanhasz-
náló gondoskodik arról, hogy a 
települési hulladék közszolgálta-
tónak történő átadása, továbbá az 
ingatlanhasználó által gyűjtőhely-
re történő elszállítása biztonságo-
san, a környezet veszélyeztetését, 
szennyezését, károsítását, vala-
mint a hulladék kiszóródását kizá-
ró módon történjen.
Ennek a kötelezettségnek a Társa-
ság szerint nagyjából eleget tesz-
nek az ingatlanhasználók. Azonban 
előfordul, hogy a háztartási szeme-
teszsákból, műanyag hordóból, a 
gyűjtőedény mellől stb. kell össze-
szedniük munkatársaiknak a hul-
ladékot, ami irányukba nem jogos 
elvárás, nem feladatuk. Emellett a 
vegyes hulladék olyan anyagot is 
tartalmaz (pl. építési-bontási tör-
melék, veszélyes hulladék), ame-
lyet a közszolgáltató nem szállíthat 
el, vagy nem kötelező elszállítania.
A Társaság, eleget téve az említett 
jogszabályi előírásoknak, egy rövid 

türelmi időt követően nem fogja ki-
üríteni a kukákat abban az esetben, 
ha annak jogszabályi feltételeit az 
ingatlanhasználó nem biztosítja.
A szolgáltató 2018 októberében a 
szállítások során egyedi értesítést 
juttat el azokhoz az ingatlanhasz-
nálókhoz, akik nem rendelkeznek 
szabvány gyűjtőedénnyel, vagy az 
sérült. A tájékoztató tartalma sze-
rint: 2018. november 15-étől nem 
végzi el a közszolgáltató a szállí-
tást, ha az ingatlanhasználó a hiá-
nyosságokat nem pótolja. Akiknél 
a szolgáltatás azért nem végezhető 
el, mert az edény túltöltött, veszé-
lyes hulladékot vagy nem az elkülö-
nített gyűjtés szerinti hulladékot tar-
talmaz, erről konkrét tájékoztatást 
kapnak. A tájékoztató nyomtatvá-
nyok másodpéldányát a közszolgál-
tató nyilvántartja, így a megtagadás 
okai utólag visszakereshetők.

További részletek:  
www.nagykallo.hu oldal  
hírfolyamában található!

A Megyei Mozgó Tüdőszűrő Állomás tüdőszűrést tart 
városunkban.

Szűrés helye: Nagykálló, Bátori út 36.  
(a Munkaügyi Központ mellett, a malommal szemben)

Szűrés ideje: 2018. október 30-tól november 7-ig
Naponta: 8.00 és 12.00 óra között

A tüdőszűrésen való megjelenés a felnőtt lakosság 
számára 

AJÁNLOTT ÉS INGYENES!

A vizsgálatra mindenki hozza magával legutóbbi szűrőlapját, társa-
dalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya), lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványát és személyigazolványát.
Fontos megjegyzés:
Nagykálló Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és 
térségében” című pályázatból a 18 és 40 év közöttiek vizsgálati díját 
támogatja, így a szűrés MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES!

Bereczki Mária 
Nagykálló Város jegyzője

Tüdőszűrés Nagykállóban 

A 72 óra kompromisszum nélkül 
szociális, önkéntes, ifjúsági akciót 
11. alkalommal rendezte meg a há-
rom történelmi keresztény egyház 
hazánkban 2018. október 11–14. 
között. Az akció Magyarország fi-
atalságát közös összefogásra hívta, 
hogy együtt tegyenek másokért, 
környezetünkért. A programhoz év-
ről-évre több ezren csatlakoznak. 
Nagykállóban is több, 14 és 30 év 
közötti fiatal jelentkezetett a felhí-
vásra, akik a Hierotheosz Egyesület 
szervezésében facsemetéket ültettek 
a város közterületeire. Ennek során 
az önkéntesek a Szabadság térre öt, 
a Korányi Frigyes parkba pedig két 
vadgesztenyefát telepítettek. Juhász Zoltán polgármester is segítette az önkéntesek munkáját 
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A Nagykállói Hírmondó előző 
számában Nagyné Turcsán Tünde a 
Nagykállói Gazdátlan Állatok inter-
netes oldal működtetőit, dr. Bánkiné 
Vass Erikát és Munkácsi Editet 
kérdezte arról, hogy mi volt a céljuk 
az oldal létrehozásával?
Állatbarát oldalunkat tavaly júliusban 
készítették nyíregyházi állatmentők. 
Eleinte egyedül dolgoztam aztán csat-
lakozott hozzám egy állatbarát hölgy, 
aki leginkább a befogott állatok ide-
iglenes befogadásában és ellátásukban 
segít. Körülbelül 2 hónap elteltével 
talált rám Munkácsi Edit, azóta ketten 
vagyunk adminisztrátorok és ameny-
nyire ideje engedi, segít a helyszínekre 
kijárni.

Mi volt a céljuk az oldal létrehozá-
sával?
Elsődleges célunk, hogy gazdásítással 

segítsünk a városunk utcáin kóborló 
kutyákon, cicákon. Szeretnénk, ha a 
most még kevésbé állatbarát környék-
beliek más szemmel tekintenének 
ezekre a jobb sorsra érdemes, ártatlan 
élőlényekre. Az oldal szerkesztése mel-
lett ezért cikkeket is írok a gyermekek 
testi-lelki egészségére, fejlődésükre és 
a szorongó felnőttekre való jótékony 
hatásukról. 

Mit tapasztaltak az elmúlt egy év 
során? Mennyire vagyunk mi befo-
gadók, állatbarátok?
Azt látjuk, hogy bár nálunk is van már 
állatvédelmi törvény, az emberek nagy 
része ezt egyáltalán nem ismeri, a hiva-
talos szervek és önkormányzatok pedig 
nem tartatják be annak előírásait. Na-
gyon le vagyunk maradva Ausztriához 
és a többi nyugatra fekvő országhoz 
képest. A lakosság tart a kisállatoktól 
az egészségügyi és higiéniai oktatás hi-
ánya miatt. Sokan például nem tudják, 
hogy a bolhairtó folyadékkal, féregte-
lenítő tablettával és az étkezések előtti 
alapos kézmosással egyszerűen meg-
óvhatják magukat a fertőzésektől.

Jellemző, hogy míg a nagyvárosokban 
a kutyákat és cicákat családtagként, 
lakásban tartják és ivartalanítják, ad-
dig vidéken, sajnos sok esetben, a kert 
végén láncra kötve élnek az állatvé-
delmi törvény tilalma ellenére is. Van 
ahol az önkormányzatok ivartalanítási 
akciókat szerveznek és anyagilag tá-
mogatják a műtéti beavatkozásokat, 
máshol még a kötelező gyepmesteri te-
lepek sincsenek meg. Minden városban 
szükséges lenne - a lakosság érdekében 
is - a gazdátlanok kíméletes befogása, 
ideiglenes elhelyezése és (legalább a 
szuka állatok) ivartalanítása. Chip-el 
és oltásokkal való ellátásuk után pedig 
– ahogy a nyugati országokban régóta 
teszik - gazdásítani kell őket hozzánk 
hasonló civilek vagy szervezetek segít-
ségével.
Az örökbefogadás érdekesen alakul. 
A helyi, illetve környékbeli lakosság 
körében sajnos csak kiskutyákat és 
kismacskákat tudunk gazdásítani kis-
gyermekes családoknak, bár őket sem 
könnyen. Idősebb állatokat csak Buda-
pesten és környékén fogadnak örökbe. 
Ennek az lehet az ok, hogy a fővárosiak 

jobban informálódnak és befogadób-
bak. Tudják, hogy vidéken még mindig 
sok állat szenved az utcákon, kutya és 
cicaalmokat tesznek ki rendszeresen, a 
híradásokban, a közösségi oldalakon 
látják a korosabb állatok reménytelen 
helyzetét. Nem mondhatom, hogy a 
magyarok általában véve állatbarátok 
lennének.

Miből áll a munkájuk a gyakorlat-
ban és az oldalon?  
Minden esetben ellenőrzünk a chip-et. 
Ha találunk, hazajuttatjuk az állatot, ha 
nincs, akkor a pártfogoltunk lesz. Saj-
nos 2-3 helyünk van, ahol ideiglenesen 
el tudjuk helyezni őket, ezért ha bizton-
ságos a környék, nem sérült vagy beteg 
és van, aki ellátja akkor nem hozzuk 
el. Fotókat készítünk és gazdikereső 
posztokat szerkesztünk róluk. A lako-
soktól érkező gazdikereső és elveszett 
állatokról szóló posztokat is megoszt-
juk és továbbítjuk más állatmentő ol-
dalakra. (Önkéntes) munkánk mind az 
oldalon, mind a terepen nagyon sok 
időt és energiát igényel. Van, hogy egy 
bejelentést kapunk és még elmegyünk 
megkeresni egy veszélyben lévő kis-
kutyát este 9-10 órakor is. Önfeláldo-
zásunkért cserébe viszont óriási bol-
dogság (öröm), amikor találunk gazdit 
és látjuk, hogy a sanyarú sorsú kisállat 
élete biztonságos környezetben, szere-
tő gazdinál folytatódhat remélhetőleg 
élete végéig.

Vannak-e segítőik, esetleg mecéná-
sok?
Mecénásokról szó sincs! Civil állatba-
rátok vagyunk saját forrásból dolgo-
zunk. Kivételes esetben fogadtunk csak 
el pénzt. Felajánlásként eddig némi tá-
pot, pórázt és 3 kennel elemet kaptunk. 
Oldalunknak jelenleg 1278 követője 
van. Sok a beérkező kérés a lakosság 
részéről, de segítséget alig kapunk. 
Szeretnénk egy önkéntesekből álló kis 
csapatot verbuválni és beosztani az 
előttünk álló rengeteg tennivalót. Edit 
kolléganőm a következő hónapokban - 
egyéb elfoglaltsága miatt - kevesebbet 
tud majd segíteni. Ideiglenes befoga-
dónk kitartóan ellátja a befogott álla-
tokat, de több, hozzá hasonló gazdira 
lenne szükségünk. Várjuk a lakosság, 
az önkéntesek segítségét, hogy folytat-
ni tudjuk munkánkat. Ha nem jön létre 
egy komolyabb összefogás, akkor saj-
nos veszélybe kerülhet az oldal jövője 
és részben a tevékenységünk is.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a vá-
laszadás jogát az Önök által feltett 
kérdésre?
Széplakiné Szőke Éva óvónőt kér-
deznénk arról, hogy tudja 38 év után 
is naponta a tiszta szemekbe nézve, 
megtölteni azokat értelemmel, érze-
lemmel?  Miből merít ahhoz erőt, hogy 
minden rábízott gyermeket el tudjon 
varázsolni?

A csipkések idén is folytatták…
Október első hétvégéjén ismét 
új motívumokat, technikákat 
tanulhattak a Csipkekészítők 
VIII. Nemzetközi Találkozójának 
résztvevői városunkban.

Nagykálló Város Önkormányzata, 
a Nagykállói Népművészeti Egye-
sület és a Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének közös szervezésében 
megtartott, mára nemzetközivé vált 
rendezvénynek idén is több mint 
száz résztvevője volt, akik határon 
innen és túlról – Lengyelországból, 
illetve Szlovákiából - érkeztek.
-2002-ben ismerkedtem meg a csip-
kekészítés technikájával. Azóta 
szívügyemnek tekintem, hogy itt, az 
ország keleti csücskében valami gyö-
nyörűséges, szép dolog verjen gyö-
keret, melyet majd az utókor is öröm-
mel emleget. Úgy gondolom, hogy a 
jelenben a jövőt építjük. Ameddig 
bírom, addig lelkesedéssel adom to-
vább tudásomat minden érdeklődő-
nek – mondta Félegyházi Józsefné 
főszervező, a Nagykállói Népművé-
szeti Egyesület elnöke. - Ilyen előz-
mények után indult útjára a csipkés 
konferenciák szervezése, melyeknek 
célja, hogy őrizzük és az utókornak 

átadjuk e különleges kézműves ha-
gyományt. Lehetőséget teremtünk a 
csipke készítésének szélesebb körű 
bemutatására, népszerűsítésére. So-
kat jelent számomra, hogy kezdettől 
fogva nagy az érdeklődés a rendez-
vény iránt és mindenki szakmailag, 
lelkileg feltöltődve távozik, mond-
ják, hogy nagyon jól érezték magu-
kat, sokat tanultak és szeretnének két 
év múlva újra jönni Nagykállóba. 
A szervezők idén is pályázatot írtak 
ki felnőtt és ifjúsági kategóriában, 

amelyre csipkés blúzokat és lepke-
díszeket vártak. A kiírásra több tucat 
alkotás érkezett, melyekből kiállítás 
is nyílt.  A szakmai zsűri által meg-
ítélt díjakat a találkozó megnyitóján 
Juhász Zoltán, Nagykálló Város pol-
gármestere adta át, többek között a 
nagykállói Kocsisné Tündik Tündé-
nek és Kocsis Kiarának, aki ifjúsági 
kategóriában első helyezett lett. A 
háromnapos rendezvény ideje alatt 
a részvevők mesterség-bemutatón 
és szakmai gyakorlaton bővíthették 
ismereteiket, illetve különböző elő-
adásokat hallgathattak meg.

Félegyházi Józsefné főszervező díjazott tanítványaival: Kocsisné Tündik 
Tündével és Kocsis Kiarával

Oktatás közben

Nagykálló  
Város  

ÖNkormáNyzata

magyar  
Csipkekészítők 

egyesülete 

Meghívó
A Kállai Lakodalmas Egyesület meghívja  

Önt és kedves családját

2018. október 20-án (szombaton) 19 órától 
tartandó nyárbúcsúztató  

jótékonysági retró batyus báljára.
Ha van farmerod, kockás, vagy csíkos ruhád, 

gyere el, hogy Te lehess a bál Retró Királya, vagy Királylánya!

Helyszín: Nagykállói Általános Iskola ebédlője
Belépőjegy ára: 3000 Ft/fő 

0-6 éves korig: ingyenes;  
7-14 éves korig: 1000 Ft/fő

A jegy ára magában foglalja a vacsorát.

Érdeklődni lehet: 
Plajosné Erdei Anita 
együttes vezetőnél a 
+ 36 20 40 44 751-es 

telefonszámon.

A jó hangulatról állandó 
zenekarunk a

mulatós FiÚk
és meglepetés sztár- 

vendégünk gondoskodik
Tombolajegy ára: 150 Ft

Kiskállói családi nap
Szeptember 29-én a kiskállói kö-
zösségi parkban családi napot ren-
deztek, az Európai Unió Szociális 
Alap támogatásával, Hekmanné 
Balogh Erzsébet szervezésében és 
az összetartó csapat munkájának 
köszönhetően. Kellemes délutánt 
töltöttünk beszélgetésekkel, játékos 
vetélkedő műsorral, zenés éneklés-
sel. A jelenlévők finom estebéddel 
voltak megvendégelve. A hűvös, 

szeles időjárás sem rontotta el a 
több mint száz résztvevő jó hangu-
latát.
Szeretnénk, ha a jövőben tovább 
működne a közösségi ház, a koráb-
bi évekhez hasonlóan a kiskállói 
lakosok szolgálatára, ahol sok 
program gazdagítaná a szépen ki-
alakított környezetet.

A kiskállói közösség nevében: 
Magyar Lászlóné

Támogatók:
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Közmeghallgatást tartottak
Jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve közmeghallgatást 
tartott Nagykálló Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
szeptember 18-án.

Az Óbester Étterem és Kávézó kü-
löntermében tartott eseményen Ju-
hász Zoltán polgármester köszön-
tötte a megjelent érdeklődőket, 
majd beszámolt az önkormányzat 
idén végzett munkájáról és a jö-
vőben megvalósítandó tervekről. 
Előadásában ismertette a pénz-
ügyi-gazdálkodási adatokat, az 
önkormányzat, iskola, óvoda és a 
konyha mutatóit. Ezután a lakosok 
tettek fel kérdéseket és mondták 
el véleményüket egy-egy üggyel 
kapcsolatban.
A városvezető ismertette, hogy 
2018-ban az önkormányzat ha-
táskörébe tartozó feladatok nem 
változtak az előző évhez képest. 
Továbbra is önkormányzati, hiva-
tali hatáskör a közfoglalkoztatás, 
bölcsőde, óvoda, könyvtár működ-
tetése, önkormányzati segélyezés, 
közvilágítás, közutak, parkolók 
üzemeltetése, fenntartása, gyer-
mekétkeztetés, közművelődési, te-
lepülésfejlesztési feladatok.

Az önkormányzat gazdálkodása

Az önkormányzat vagyona a 2017-
es évben 689 millió 287 ezer fo-
rinttal nőtt, év végére elérte a 11 
milliárd 423 millió forintot.
A 2018. évi költségvetési bevéte-
lek és kiadások főösszegét 3 milli-
árd 689 millió forinttal hagyta jóvá 
a képviselő-testület. Ebből: 

közhatalmi (pl: az adó) bevételek • 
326 millió forint,
önkormányzat működési támo-• 
gatás 896 millió forint, amelyből 
152 millió forint az önkormányza-
ti feladatok ellátását szolgálja (pl 
szociális ellátások, közvilágítás, 
közutak fenntartása, gyermekét-
keztetés finanszírozása), továb-
bá 126 millió forintot a hivatal, 
172 millió forintot az óvoda, 12 
millió forintot a közművelődésre 
és a könyvtár működtetésére kell 
fordítani. A központi költségve-
tésből kapott támogatásból 434 
millió forintot a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Társu-
lás által ellátott szociális felada-
tokra fordítottunk,
pályázathoz kapcsolódó támoga-• 
tásra 597 millió forintot, amely-
ből 474 millió a közfoglalkozta-
tás fedezetéül szolgál – sorolta 
Juhász Zoltán.

Nagykálló Város polgármestere 
beszámolt arról is, hogy az önkor-
mányzat és intézményei személyi 
és dologi kiadásaira 1 milliárd 482 
millió forintot fordítanak, amely 
tartalmazza a közfoglalkoztatottak 
részére kifizetendő béreket és járu-
lékokat is.

A szociális juttatásokra, segélye-
zésre 20 millió 284 ezer forintot, 
míg a pályázatokhoz kapcsolódó 
felhalmozási kiadásokra 620 mil-
liót fordítottunk – mondta.

Adóbevételek alakulása

2018. január 1. és augusztus 31. 
között a befizetett adó összege 
174 millió forint volt, az idei hát-
ralék valamivel több, mint 28 mil-
lió, míg az összes hátralék jelen-
tős összeget tesz ki ugyanis közel 
100 millió. 
Juhász Zoltán közölte, hogy a 
jogszabályok ugyan lehetővé ten-
nék az önkormányzatnak új adó-
nemek (pl: földadó) bevezetését, 
de a Képviselő-testület egységes 
álláspontja az, hogy ebben az év-
ben sem szeretnék tovább terhelni 
a lakosságot. 2018 januárjától be-
vezették ugyan az idegenforgalmi 
adót, azonban ez az adónem a he-
lyi lakosságra anyagi terhet nem 
ró, mivel nem az önkormányzat 
illetékességi területén állandó la-
kosként élő magánszemélyeket, 
hanem a legalább egy vendégéj-
szakát városunkban eltöltő, idelá-
togató magánszemélyeket terheli. 
Ez személyenként és vendégéj-
szakánként 150 Ft.
- Az önkormányzat a meglévő 
adókhoz kapcsolódóan fokozot-
tan kíván fellépni a hátralékok 
behajtása érdekében – szögezte le 
a polgármester. - Ezért ismételten 
szeretném felhívni a figyelmet és 
tájékoztatni az adózókat, hogy 
amennyiben az önkormányzat-
tal szembeni adótartozásuk van, 
keressék adócsoportunkat, és ha 
lehetőség van rá, kérjék a hátra-
lék halasztott vagy részletekben 
történő megfizetését. Az önkor-
mányzat által működtetett adó-
rendszer folyamatos tájékoztatást 
küld a NAV felé, amelynek ered-
ménye, hogy ha az adózónak az 
önkormányzattal szemben fennál-
ló tartozása van, akkor nemleges 
adóigazolást a NAV csak akkor ad 
ki, ha az adózó rendezi az önkor-
mányzat felé fennálló tartozását. 
Amennyiben ez elmarad, akkor 
sajnos élnünk kell a jövedelem 
letiltás, az inkasszó vagy gépjár-
művek esetében a forgalomból 
történő kitiltás lehetőségével.

Önkormányzati segélyezés,  
szociális juttatások  

2018. év augusztusáig:
 
A közmeghallgatáson elhangzott, 
hogy havi rendszerességgel nyúj-
tott átmeneti segélyben - lakás-
fenntartási támogatásban 135-en 
részesültek összesen 3 265 000 
forintban. Rendkívüli települési 
támogatás – átmeneti segély 207 
esetben 517 000 Ft összegben ke-
rült megállapításra. Időskorúak 
támogatására a kérelmeket 2018. 

október 30-ig várják a 62. életévü-
ket betöltött nyugdíjas lakosoktól 
(ennek feltétele a Nagykállói Hír-
mondó 2. oldalán olvasható).
- A havi rendszerességgel nyúj-
tott átmeneti segélyt, havi 28 500 
forintot - a súlyosan beteg gyer-
meküket nevelő szülők részére fo-
lyósítjuk két nagykállói családnak 
– tájékoztatott Juhász Zoltán.
Temetési segélyt idén 9 esetben 
utaltak ki, 180 000 Ft összegben.
Önkormányzati beiskolázási tá-
mogatást még 2018. november 
30-ig igényelhetnek a családok.
Az első lakáshoz jutók támogatá-
sára idén 2 100 000 forintot utal-
tak 6 fiatal házaspár részére.
2018. évben eddig 14 tartósbeteg 
gyermeknek nyújtottak támoga-
tást, összesen 717 000 forintot. 
Nagykállóban idén is tovább foly-
tatódott a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesült 
óvodások és iskolások szünidei 
étkeztetése. Ennek köszönhetően 
a tavaszi szünetben 114, a nyári 
szünetben pedig (naponta) 283 
gyermek kapott terítésmentesen 
meleg ebédet.

Közfoglalkoztatás 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
2018 márciusában ismét elindult a 
Start-mintaprogram, 7 közfoglal-
koztatási program keretein belül, 
melynek köszönhetően összesen 
300 regisztrált álláskeresőt vagy 
foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásban részesülő személyt tud-
tak bevonni a munkába. Ezeken 
kívül az ún. Hosszú közfoglal-
koztatási programok keretein be-
lül 90 főt foglalkoztatnak - többek 
között - szociális segítő, intézmé-
nyi takarító, portás, intézményi 
karbantartó munkakörben, míg 20 
fő képzésen vesz részt, melynek 
során szociális gondozó- és ápoló 
végzettséget szerezhetnek. 
- A programoknak köszönhetően 
2018-ban összesen 446 fő regiszt-
rált álláskeresőt és foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban része-
sülő személyt tudtunk bevonni a 
közfoglalkoztatásba – tette hozzá 
a városvezető.
Ezt követően a jogszabályi köte-
lezettségnek eleget téve Juhász 
Zoltán tájékoztatta a lakosságot a 
város környezeti állapotának ala-
kulásáról. 
- A bel- és külterületek tisztán 
tartása folyamatos. Sajnos az ille-
gális hulladék elhagyások száma 
ebben az évben is csak növekszik, 
annak ellenére, hogy a hulladék-
elszállítás folyamatos városunk-
ban – tájékoztatott Juhász Zoltán. 
- Idén is több helyen: külterületi 
utak mentén és belterületeken ke-
rültek elhordásra illegális szemét-
lerakók. Új ivóvíz kutak környe-
zetében, az Újfehértói út mentén, 
Táncsics M. utcai és Mártírok 

úti ingatlanokról, vásártér kör-
nyezetéből, az Akácos úti (a volt 
„gödrök” elnevezésű) területről. 
Közterületeink tisztán tartása te-
kintetében fontos feladat lenne, 
ha minden ingatlan tulajdonosa a 
közterületek tisztántartásáról és a 
települési szilárdhulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2004. (IV.30.) rendelet szerint: 
az ingatlan előtti járdának, (járda 
hiányában egy méter széles terü-
letsávnak), ingatlan melletti nyílt 
csapadékvíz elvezető ároknak, 
a járda melletti zöldsáv úttestig 
terjedő teljes területének, tisztán-
tartását, szemét- és gyommentesí-
tését, burkolt területeken a hó elta-
karítását és síkosság mentesítését 
elvégezné, vagy elvégeztetné. 
(Esetenként ezt az önkormányzat-
tól várja el a Tisztelt lakosság.)
Ebben az évben főként a belterü-
leti csapadékvíz elvezető rendsze-
rek karbantartására került sor. 
Több helyen átmosták a zárt csa-
padékvíz csatornákat, például: 
Bátori út, Táncsics M. u., Damja-
nich u., Dózsa Gy. u., Széchenyi 
és Krúdy Gy. utak mentén. Kézi 
erővel a csapadékvíz tisztító ak-
nák és nyílt árkok karbantartását 
folyamatosan végezte az önkor-
mányzat, illetve a közterületi nyílt 
rendszerek javítását.

2019 évre tervezett célok,  
feladatok:

-Jelenleg az Európai Uniós prog-
ramozási ciklus 2014-2020-ig 
tartó időszaka tart, folyamatosan 
várjuk a pályázati kiírásokat, il-
letve a már megjelent pályázatok 
tekintetében elkészítjük projekt 
- terveinket, amelyekkel az elkö-
vetkezendő években tovább szé-
píthetjük, komfortosíthatjuk vá-
rosunkat – mondta Juhász Zoltán 
polgármester, majd ismertette az 
önkormányzat által elkészített és 
benyújtott pályázatokat:

Zöld Nagykálló Projekt - 
Nagykálló városközpontjának 
környezet- és energiatudatos meg-
újítása. Ennek része egy térségi 
rendezvény- és konferenciaköz-
pont létrehozása a volt művelő-
dési ház felújításával, rekreációs 
sétaövezet kiépítése az Ifi tanyától 
a görögkatolikus templomig, vá-
rosi strandfürdő alulhasznosított 
épületeinek felújítása, zöld felület 
növelése az akcióterületen. 

Nyertes Pályázatok:

-  Új szociális blokk építése a Ha-
rangodon bruttó 104 245 000 
forintból.

-  EFOP-1.5.3-16 Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szem-
léletben. A projekt célja a társa-
dalmi felzárkózás érdekében, a 

területi különbségek csökkentése, 
a minőségi humán közszolgálta-
tásokhoz való hozzáférés javítása 
a Nagykállói járás vonatkozásá-
ban, 9 konzorciumi partner bevo-
násával. A projekt összköltsége  
493 709 157 Ft, ebből a Nagy-
kállóra eső rész 237 374 992 Ft. 
Idén még a pályázat megvalósí-
tása során ingyenes tüdőszűrés és 
prevenciós szűrővizsgálatok tör-
ténnek meg.

-  Nagykálló Forrásdűlő és Fin-
tortagi bekötő út kiépítése 
A projekt elsődleges célja, hogy a 
település keleti részén fekvő me-
zőgazdasági területeket burkolt 
úttal szolgálja ki, egyúttal meg-
teremti a közlekedési kapcsolatot 
Kállósemjén nyugati mezőgaz-
dasági területei irányába. Ennek 
érdekében a projekt tartalmazza 
a Nagykálló-Forrásdűlő mező-
gazdasági összekötő útburkolat-
tal történő ellátását 1410,66 m 
hosszúságban. 

-  A nagykállói Korányi konyha fel-
újítása.  A projekt költségvetése: 
18 914 852 Ft 85% inenzítású. 

-  Dél-Nyírségi foglalkoztatási pak- 
tum létrehozása 130 973 420 Ft 
A projekt 2017. január 1-jén in-
dult azzal a céllal, hogy a térség 
foglalkoztatáspolitikáján javít-
son úgy, hogy az együttműködé-
sek, partnerségek hozzájussanak 
azokhoz a forrásokhoz, melyek 
segítségével képzési és foglal-
koztatási programjaikat megva-
lósíthatják. 

-  A Nagykállói Általános Iskola 
épületeinek energetikai korsze-
rűsítése 394 743 733 Ft

-  Családbarát Nagykálló 500 000 Ft 
A projekt megvalósítása során 
a városháza épületében játszó-
szoba került kialakításra, amely 
lehetőséget biztosított a kisgyer-
mekes kollégáknak az iskolai, 
óvodai szünet alatt a gyermeke-
ik felügyeletére. 

-  1717/2017 Kormányrendelet 
szerint kormányzati támoga-
tásból felújításra kerültek a 
nagykállói játszóterek. Megújult 
a Szabadság téri, a Korányi úti 
lakótelepi, valamint Kiskállóban 
lévő játszótér is.

-  Rumobil (Negatív demográfiai 
változással érintett európai tér-
ségek városon kívüli közlekedé-
se) 55 000 000 Ft

A városvezető, Juhász Zoltán be-
számolója után a lakosság részé-
ről érkezett kérdések és javaslatok 
hangzottal el a közmeghallgatá-
son.
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Jubileumi hangverseny Nagykállóban

Örökség és emlékezet

Korányisok a világ körül

Megalakulásának 15. évforduló-
ját ünneplő Meglepetés Ének-
együttes adott hangversenyt 
szeptember 29-én a zene világ-
napja és az idősek világnapja 
alkalmából a Nagykállói Refor-
mátus Műemléktemplomban.

-Október elsején, illetve ahhoz kö-
zeli időpontban, világszerte koncer-
tekkel és más zenei programokkal 
ünnepelnek. A világnap célja, hogy 
a társadalom széles rétegei számára 
népszerűsítsék a zeneművészetet – 
mondta Sveda Anita közművelődé-
si szakember a rendezvényen. Ezt 
követően Nagykálló Város polgár-
mestere köszöntötte a kórus tagjait.
- Nagykálló társadalmi, kulturális 
életét tekintve fontos az együttes 
jelenléte a településen – jelentette 
ki Juhász Zoltán, majd Nagykálló 
Város Képviselő-testülete nevében 
gratulált a jubileum alkalmából és 
köszönetet mondott azért, hogy az 
elmúlt évek során több alkalommal 
is kiváló zenei élménnyel ajándé-
kozták meg a nagykállói közönsé-
get. A városvezető köszöntő sza-
vai után a KÓTA megyei elnöke, 
Sivadó Sándor méltatta az együttes 
tagjait, majd a KÓTA elismerő ok-
levelét adta át a kórusnak. Mind-
ezek után Oroszné dr. Nagy Matild 
az énekegyüttes tagja elevenítette 
fel az elmúlt 15 év eseményeit, tör-

ténéseit, emlékezetes fellépéseik 
helyszínét. 
- Énekegyüttesünk annak idején a 
Városi Vegyeskarból kiválva ala-
kult meg. Az elmúlt évek során fel-
léptünk kórustalálkozókon, ünnepi 
rendezvényeken, karácsonyi műso-
rokon, adventi hangversenyeken, 
a Csík Zenekarral templomi kon-
certeken, kiállítás megnyitókon, 
illetve különböző zenei rendez-
vényeken. A KÓTA minősítő ver-
senyein kétszer arany minősítést 
kaptunk, egyszer arany dicséretet. 
Határon túl bemutatkoztunk Erdély 
több településén, Nyugat-Európa 
számos városában, többek között 
Rómában, Varsóban, Barceloná-
ban nemzetközi kórusversenyeken. 
Énekegyüttesünk eddigi nemzet-
közi szereplésének legjobb ered-
ményét a 25. Nemzetközi Franz 
Schubert Kórusversenyen érte le, 
mely Bécsben került megrendezés-
re 2008. novemberében, ahol ezüst 
minősítést kaptunk. Karvezetőnk 

Rózsa Zoltán, akinek munkásságát 
a város önkormányzata 2010-ben 
a Nagykálló Kultúrájáért-díjjal 
jutalmazta, de ebben az évben je-
lent meg első CD-nk is – sorolta 
Oroszné dr. Nagy Matild.
Ezt követően a zenéé lett a főszerep 
a kórus egykori és jelenlegi tagjai-
nak köszönhetően, akik énekhang-
jukat szépen művelve csodálatos 
egyházi és világi dallamokkal töl-
tötték meg a teret. Az est ünnepi 
hangulatához hozzájárult Kerezsi 
Antal (hegedű) és Oláh Sándor (gi-
tár) zenei játéka is.
A kórust és a hangszeres közremű-
ködőket vastapssal köszöntötte a 
közönség. A rendezvény végén a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat részérők Baracsi 
Endre, a Közgyűlés alelnöke kö-
szöntötte a kórustagokat, s adta 
át a Közgyűlés oklevelét a megye 
kórusmozgalmában nyújtott magas 
színvonalú tevékenységük elisme-
réseként.

A Meglepetés Énekegyüttes egykori és jelenlegi tagjai

Az országos könyvtári napok 
rendezvényéhez idén is egyhetes 
programsorozattal csatlakozott 
a Ratkó József Városi Könyv-
tár. Ennek keretében szerveztek 
könyves és játékos vetélkedő-
ket, kézműves foglalkozásokat, 
illetve ünnepélyes keretek között 
megnyitották az olvasók előtt dr. 
Bódor Sándor több ezer kötetes 
magángyűjteményét. 

„Örökség és emlékezet” címmel dr. 
Bódor Sándor, a Korányi Frigyes 
gimnázium egykori magyartanára 
könyvgyűjteményének átadására 
került sort október negyedikén a 
Ratkó József Városi Könyvtárban. A 
15 000 kötetből álló házi könyvtárát 
ugyanis évekkel ezelőtt a városnak 
ajánlották fel és az intézményben 

helyezték el az örökösök. Orosz 
János, a bibliotéka egykori munka-
társa három éven át rendszerezte, 
katalogizálta és besorolta a könyve-
ket, majd annak jelentős részét az 
olvasók számára is hozzáférhetővé 
és kölcsönözhetővé tette. A magán-
gyűjtemény megnyitóján ennek is-

mertetése is elhangzott. Az ünnep-
ségen az egykori középiskolai tanár, 
irodalmár életútját Oroszné dr. Nagy 
Matild, Nagykálló Város alpolgár-
mestere ismertette a közönséggel. 
Többek között elhangzott, hogy dr. 
Bódor Sándor 1951-ben a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen szerzett 
magyar-történelem szakos tanári 
oklevelet, majd 1973-ban ugyanott 
doktorált. 1951-től a nyíregyházi 
Kossuth Gimnáziumban, 1960-tól a 
nagykállói Budai Nagy Antal Gim-
náziumban, majd a Korányi Frigyes 
Gimnáziumban tanított 1988-ig, 
nyugdíjba vonulásáig. Irodalomtör-
téneti tanulmányai és kritikái nagy-
részt folyóiratokban jelentek meg, 
például az Új Írásban, az Alföldben, 
a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlé-
ben és a Kelet Felől-ben.

Mint minden évben, idén is 
lehetőség adódott a Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Gim-
názium Általános Iskola és 
Kollégium kéttannyelvű tago-
zaton tanuló diákjainak, hogy 
élet és célnyelvi tapasztalatokat 
szerezhessenek Metzingenben. 

A németországi település jelentős 
szerepet tölt be Nagykálló életé-
ben, hiszen 25 éve testvérvárosi 
kapcsolatot ápolnak, ezért is segí-
tenek minden évben néhány hely-
béli diáknak, hogy kipróbálhassák 
anyanyelvi környezetben is az ad-
dig megszerzett nyelvtudásukat. 
Ennek keretében öten, két hetet 
tölthettünk el egy nyári táborban, 
ahol 7-14 éves korú gyerekekre 
vigyázhattunk. 
Rendkívüli érzés volt, hogy nem 
csak a gyerekekkel, de a munka-
társakkal is egy remek csapatot al-

kothattunk, és sok barátság alakult 
ki. Összesen 40-en dolgoztunk 
együtt, ahol mi öten voltunk kül-
földiek, így nem is kell mondani, 
mennyit használtuk a német nyel-
vet. 
Mindenkinek egyedi csoportja 
volt, melyben a gyerekek életko-
ruk szerint kerültek szétosztásra, 
akikre két-két német munkatárssal 
vigyáztunk két héten keresztül. Az 
elején mindannyian kisebb, na-
gyobb félelemmel indultunk neki 
az előttünk álló feladatoknak, de 
már az első napok után megtaláltuk 
a helyünket és felejthetetlen napo-
kat töltöttünk el Metzingenben. 
A testvér-települési egyesületnek 
köszönhetően, a hétvégén sem 
unatkoztunk, hiszen a helybéli ta-
gokkal töltöttük el a két napot, egy 
remek környezetben, hasonlókép-
pen csodálatos emberekkel.

Hudák Lilla

A Nagykállói Népművészeti Egye-
sület a CSOÓRI SÁNDOR ALAP 
TÁMOGATÁSÁVAL havonta egy 
alkalommal népi kézműves foglal-
kozást tart az egyesület termében, 
tudásátadás alkotás közben céllal.

A foglalkozások térítésmentesek!
Az alábbi szakágakban tartunk 4 órás 
foglalkozásokat, minden hónap máso-
dik vasárnapján 14 és 18 óra között. 
Nemezelés, gyöngyfűzés: Blanár 
Katalin
Szövés: Gráf Zsuzsa
Csipkeverés: Félegyházi Józsefné, 
Kocsisné Tündik Tünde

Csipkevarrás: Félegyházi Józsefné
Úri hímzés: Koscsó Istvánné
Fafaragás: Tordai Zoltán 
Csuhézás: Csomós Szabolcsné 
Karácsonyi és húsvéti ajándék-
készítés: Kocsisné Tündik Tünde, 
Félegyházi Józsefné

Jelentkezni lehet telefonon:  
+36-20-98-51150, e-mail-en: 

feleghazine@gmail.com, vagy 
személyesen: szerdán 15 és 17 óra, 
csütörtökön 16 és 18 óra között a 

Nagykállói Népművészeti  
Egyesület termében

(Nagykálló, Kállai Kettős tér 1., 
Városháza fölszint)

Valamennyi szakágra lehet  
jelentkezni 2018. júliusától  2019. 

júniusig. 
Használd ki ezt a jó lehetőséget. Kós-

tolj bele az alkotói örömökbe.
MINDENKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK!

Alkotó hétvégék 

Orosz János dolgozta fel a 15 000 kö-
tetes gyűjteményt
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Azt gondolom igazán különleges-
re sikerült az idei nyári szünetem, 
egy váratlan lehetőség folytán. 
Régóta rendszeresen ministrá-
lok a nagykállói görögkatolikus 
templomban. 

Nyár elején azt kérdezte Jaczkó 
György parókus atya a szüleimtől, 
hogy elengednének-e a Nyíregyházi 
Egyházmegye ministránsaival július 
28. és augusztus 4. között megrende-
zésre kerülő 12. Nemzetközi Római 
Ministránszarándoklatra. Alapos át-
gondolás után megszületet az igen. 
Izgatottan vártam, hogy elfogadják-e 
jelentkezésemet, de mikor megkap-
tam a meghívót Máriapócsra a fel-
készítő táborba már biztos voltam, 
hogy utazom. Több mint harminc 
ministráns vett részt a felkészítésen, 
ami ismerkedésből, játékos vetélke-
désekből, erdei túrából, métázásból 
állt. Filmet néztünk a Vatikánról, 
vasárnap pedig mindannyian együtt 
ministráltunk a tábori oltárnál. 
Az indulás hetében egyre fokozódott 
bennem az izgalom, vajon milyen 
lesz az utazás, milyen lesz Rómá-
ban. Hajnalban indultunk Nyíregy-
házára. Másnak is korai volt az in-
dulás, mert mindenki aludt a buszon. 
Délután érkeztünk Udinébe, ahol az 
első napi szállásunk volt, egy torna-
teremben. Másnap továbbindultunk 
Marina di San Nicolába egyenesen 
a tengerpartra. Egy órát tölthettünk 
a strandon, majd indultunk a szállá-
sunkra mely Róma mellett egy fahá-
zakból álló üdülő volt. 
A harmadik napon a zarándoklat 
csúcspontjára készültünk. Vonattal 
és metróval mentünk be Rómába. 
A Szent Péter-bazilika megtekinté-
sét terveztük, de akkora tömeg volt, 
hogy nem tudtunk bejutni. A Vatiká-
ni Múzeumot néztük meg. Délután 
elfoglaltuk helyeinket a Szent Péter 
téren, ahol a pápai audiencián vet-
tünk részt. Még 18 órakor is 40 fok 

közelében volt a hőmérséklet. 18 
országból, közel 70 000 ministráns 
gyűlt össze a téren. A legnagyobb 
számban német nyelvterületről ér-
keztek, a második legnépesebb cso-
port magyar nyelvterületről jött. Az 
audiencia végén tőlünk néhány mé-
terre haladt el a pápa. Fáradtan, de 
lélekben feltöltődve tértünk vissza 
szállásunkra.
A negyedik napon be tudtunk men-
ni a Szent Péter-bazilikába. Megte-
kintettük a Colosseumot, a Forum 
Románumot. Voltunk a Trevi-kútnál, 
a Pantheonban. Délután magyar mise 
kezdődött a Szent Ignác-templom-
ban, amit Ternyák Csaba egri érsek 
celebrált négy püspök társaságában, 
köztük Szocska A. Ábel nyíregyhá-
zi görögkatolikus megyéspüspök és 
Német László nagybecskereki me-
gyéspüspök, aki a Nemzetközi Mi-
nistráns szövetség püspök elnöke, 
továbbá mintegy ötven pappal, akik 
elkísérték a ministránsokat a zarán-
doklatra.
Az ötödik napon Róma kapujánál 
kezdtük a nevezetességek megtekin-
tését, ahonnan a Spanyol-lépcsőhöz 
mentünk, majd szent liturgián vet-
tünk részt a metropólia ministráns 
zarándokaival. Jártunk a lateráni 
bazilikában, a Jeruzsálemi Szent 
Kereszt Bazilikában. Felmentünk a 
Szent Lépcsőn. A sort a Santa Maria 
Maggiore zárta. 
Másnap elindultunk hazafelé. Köz-
benső szállásunk most is Udinében 
volt, de előtte kétórát Bibionéban 
a tengerparton tölthettünk. Útköz-
ben értékeltük az elmúlt hetet. Az 
új ismerősöknek, körbejáró papír-
lapokon írtunk egy-egy üzenetet. 
Mindenki boldog volt, hogy egy 
ilyen nagyszerű társaságban, ezen a 
szép zarándoklaton vehetett részt. Jó 
volt megtapasztalni azt a szeretetet, 
ahogyan a ministránsok csapatként, 
egymásért vannak.  

Pataki Asztrik 

Október 4-én a nagykállói idő-
sek otthonának lakóit köszöntöt-
te Lipcsák Tamás görögkatolikus 
parókus atya, Áncsák Sándorné 
karitász vezető. Szálkainé Járó 
Magdolna Aranyosi Ervin: Ölelj, 
szeress, kortalanul című versét 
mondta el, a karitász tagjai pedig 
Mária énekeket énekeltek tiszte-
lendő asszonnyal és a köszöntöt-
tekkel. 
A karitász csoport süteménnyel, 
gyümölccsel és üdítővel vendégelte 
meg az otthon lakóit, akik nagyon 
örültek a hazai ízeknek. Boldogan 
emlegették az előző évi köszöntést 
is.
Október 7-én a nagykállói és a 
kiskállói görögkatolikus temp-
lomban az idősek világnapja al-
kalmából az idős és szépkorúakat 
köszöntötték. Parókus atya áldás-

ban részesítette, a karitász vezető  
köszöntette, Balázs Gyöngyike 
pedig Aranyosi Ervin: A nagyszü-
lők szeretete című versét adta elő. 
A karitász csoport egy kis szeretet-
csomaggal lepte meg az időseket. 
Az ünnepeltek meghatódva, csillo-
gó szemekkel fogadták.
A beteg, idős embereknek, akik a 
görögkatolikus templomba járnak/

jártak a karitásztagok személye-
sen vitték el az ajándékot. Kíván-
juk minden idős és szép korúnak, 
hogy bajaik ellenére szeressék az 
élet minden egyes pillanatát, mert 
hatalmas ajándék az élet. Isten ál-
dásával kívánunk mindannyiuknak 
jó egészséget és sok boldogságot.

Áncsák Sándorné 
karitász vezető

Egy a hetvenezerből

Az időseket köszöntötték

Megújulnak a buszmegállók
Folytatás az 1. oldalról!

Nagykálló Város Önkormány-
zata a Szabolcs-Szatmár Bereg 
Megyei Önkormányzattal még 
2016-ban pályázatot nyújtott be 
az INTERREG Central Europe 
transznacionális program, köz-
lekedésfejlesztés prioritása alá 
tartozó felhívásra, konzorciumi 
formában.

A „RUMOBIL” (Rural Mobility 
in European Regions affected by 
Demographic Change, azaz „A 
Demográfiai Változással Érintett 
Európai Régiók Vidéki Közlekedé-
se) című projekt vezető partnere a 
Szász-Anhalti Fejlesztési és Közle-
kedési Minisztérium. További part-
nerek lengyel, szlovák, cseh, olasz, 
horvát és német felsőoktatási intéz-
mények, non-profit szervezetek, ön-
kormányzatok. 
A 2016. június 1-jén induló transz-
nacionális együttműködés egyik 
küldetése, hogy adott szempontból 
egy egységként értelmezhető, több 
országból álló területek közösen ke-
ressenek megoldásokat a térségeket 
érintő közös, demográfiai problé-
mákra.
Nagykálló Város Önkormányzata és 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat a projekt keretében 
azt vizsgálja, hogy milyen hatás-
sal lehet a tömegközlekedés, mint 
szolgáltatás fejlesztése a vidéki tele-
pülések, köztük Nagykálló demog-
ráfiai folyamataira. A projektben 

együttműködő partnerként rész vesz 
a Debreceni Egyetem és az Észak-
Magyarországi Közlekedési Köz-
pont Zrt. (ÉMKK) is.
A RUMOBIL, mint nyertes projekt 
alapja is a közszolgáltatók és a közle-
kedési vállalatok közötti nemzetközi 
együttműködés, melynek célja a tö-
megközlekedési rendszerek fejlesz-
tése, reagálva ezekre a demográfiai 
változásokra. A projekt 2019. május 
31-én zárul és magában foglalja: az 
Európában már bevált, jó gyakorla-
tok bemutatását, tapasztalatcserét; 
közös stratégiaalkotást, mely alap-
ján a partnerek javaslatokat fogal-
maznak meg a saját nemzeti és/vagy 
regionális közlekedési stratégiájuk 
helyi igényekhez és sajátosságokhoz 
igazodó megalkotására, a helyi kö-
zösségek bevonásával; valamint ún. 
pilot projekteket, melynek kereté-
ben Nagykállóban még ebben az év-

ben 8 buszmegálló kerül felújításra 
korszerű, valós idejű utastájékoztató 
rendszerrel, interneteléréssel.
Az ÉMKK folyamatosan szereli 
fel autóbuszait tájékoztatásra alkal-
mas jeladókkal. Nyíregyházán már 
néhány autóbusz megálló rendel-
kezik ilyen információs panellel. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat beszerzéseként ezek-
hez hasonlóak kerülnek majd beüze-
melésre Nagykállóban is rövidesen.
A projekt az Interreg Central Europe 
Programból, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásával, az 
Európai Unió és Magyarország társ-
finanszírozásával valósul meg.

Papp Bence

FELNőTT SZÉPIRODALOM
7 nap szerelem / Rosie Walsh
Anna éppen hazudik / Federico Baccomo 
Csak egy tánc / Fejős Éva
Az élet hangja / Bauer Barbara
Ha megáll az idő / Matt Haig
Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai 
László
Eltévedtem / Gayle Forman
Hippi / Paulo Coelho
Inkognitó / Kiss Tibor Noé
A lélek útja / Robert Lawson
A keddi nők és a sok zöldség / Monika Peetz
Kilenc pecsét : próféták vére / Simon Bright

Mások álma / Donáth Mirjam
Mire leszáll az éj / Michael Cunningham
Vigyázz rám / Daniela Sacerdoti
A porcelánlány / Mörk Leonóra
A néma lány / Hjorth & Rosenfeldt
Thaiföldi feleség / Sándor Anikó
Van, aki nem felejt / Wendy Walker
Ítélet / Jodi Picoult
Egymás ellen / Fredrik Backman

FELNőTT SZAKIRODALOM
Flow: az áramlat: a tökéletes élmény pszicho-
lógiája / Csíkszentmihályi Mihály
A hercegnő naplója: találkozás önmagammal 

/ Carrie Fisher
Melegszívű fegyelmezés: kisgyerekkortól ka-
maszkorig / Kim John Payne

GYERMEKIRODALOM
1000 veszély a kísértetkastélyban / Fabian 
Lenk
A fekete kő titka / Vidra Gabriella
A barlang titka / Vidra Gabriella
Brúnó Budapesten : Pest szíve / Bartos Erika
Durrbele Dorka híres lesz / Megan McDonald
Mesél az erdő a tündérekről
Tevefutam / Kertész Erzsi
A bohóc és a kismajom / Marék Veronika

A Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlója
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Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

Saághy Ferencné (Vasvári P. u.)
Mányák László (Krúdy Gy. u.)
Barkóczi Józsefné (Ibolya u.)
Nagy Mária Magdolna (Kisbalkányi u.)

Szilágyi Józsefné (Kállai É. u.)

Svank József (Béke u.)

Szűcs Sándorné (Porosladány u.)

ELHUNYTAK 2018. szeptember-október

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

minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

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

Fogathajtó verseny Harangodon 

Bringás napok Nagykállóban

Ha egy könnycsepp 
gördül az arcunkon,
az azért van, mert 

szeretünk és  
hiányzol nagyon.

Soha el nem múló 
fájdalommal  
emlékezünk

VONZA 
ISTVÁN

halálának  
1 éves  

évfordulójára.
Gyászoló családja

Á L L Á S A J Á N L A T
A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. munkatársat keres  

a Dél-nyírségi vízellátási alközpontok nagykállói telepére

HÁLÓZATSZERELŐ
munkakör betöltésére nyílt lehetőség, egyműszakos munkarendben.

Munkaköri feladatok:

Alkalmazási feltétel:

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:

A munkakörrel kapcsolatos további információkért keressék Dankó Péter vízellátási művezetőt a 
+36 20 357 3110 telefonszámon.

A szakmai önéletrajzot (kinyomtatva) a Nagykállói Vízmű telepre lehet benyújtani,  
vagy e-mail-ben a dankop@ nyisegviz.hu címre elküldeni. 

Jelentkezési határidő: 2018. október 25.

Hatodik alkalommal rendezték 
meg Nagykálló-Harangodon a 
fogathajtó versenyt.

Szeptember végén 
került megrendezés-
re a hatodik kom-
binált akadályhajtó 
verseny Harangodon. 
Az esemény jelen-
tőségét jelzi, hogy 
több helyi és me-

gyebeli vállalkozó tartotta fontos-
nak kisebb-nagyobb felajánlásokkal 
támogatni ennek az eseménynek a 
megrendezését, amely Magyar And-
rás szervezőhöz köthető. 
-Ez egy meghívásos verseny volt, 

amelyre elsősorban a barátaimat in-
vitáltam meg, azokat, akikkel külön-
böző fogathajtókon veszünk részt, s 
mindannyian egy olyan közösség 
tagjai vagyunk, amelyik nagyon kö-
tődik a lovakhoz. Emellett nagyon 
fontosnak tartom a lovas hagyomá-
nyok őrzését, ami szintén a rendez-
vény életre hívását célozza, illetve 
azt, hogy ez egy közönségvonzó, 
látványos produkció az itt élők és 
a más településről érkezők számára 
– mondta Magyar András, a rendez-
vény főszervezője, versenyigazgató.
A zsűri és a közönség előtt lovaikkal 
bemutatkozó, huszonhárom fogat-
hajtó között két nagykállói indulói 
is volt: Magyar Gergő (Kálló LSE), 

aki három éve megyei bajnok lett és 
Sóvári Gergő (Kálló LSE). Az álla-
tok erőpróbáján többségében lipicai 
ló vett részt, hiszen ez a fajta alkal-
mas leginkább a versengésre. 
A hatodik nagykállói kettes fogat-
hajtó versenyt – akárcsak a két év-
vel ezelőtti megmérettetésen - ifj. 
Fekete György, a Nyírbátori Lovas 
Egyesület versenyzője nyerte meg. 
A rendezvényen emellett csikósok 
és lovaik látványos produkciója, il-
letve íjászbemutató szórakoztatta a 
közönséget, ezen kívül értékes nye-
reményekért malac- és kecskefogó 
versenyt tartottak. A tombolajegyet 
váltók között pedig egy lipicai ver-
senylovat sorsoltak ki a szervezők.

Bringás napokat tartottak a 
közelmúltban Nagykállóban, 
amelynek során a két keréken 
érkezőket megjutalmazták.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 
azonosítószámú „Humán szolgálta-
tások fejlesztése Nagykállóban és 
térségében” című pályázat kereté-
ben a vállalkozó szellemű kerékpá-
rosok egy négy napos programsoro-
zaton vehettek részt, melynek során 
különböző helyszíneken bicikli tar-
tozékokat gyűjthettek be. 
Október másodikán csengőt, majd 
október 5-én egy finom reggelit kap-
tak, október első hétvégéjén, szom-
baton lámpát, vasárnap pedig prizmát 
vihettek haza a két keréken érkezők. 
Fiatalok, idősek, családok és bará-
ti társaságok egyaránt részt vettek a 
rendezvényen. A programsorozat cél-

ja elsősorban a környezettudatosság 
népszerűsítése volt. Mindannyian 
tudjuk: a kerékpáros közlekedés elő-
nye, hogy környezetbarát, használata 
nem jár károsanyag-kibocsátással. 
A kerékpározás emellett javítja az 
egészségi állapotunkat, kiváló test-
edzéshez, az állóképesség növelésé-
hez és a feszültség oldásához. 
Azok a jelentkezők, akik mind a 
négy napon jelen voltak, részt vettek 

egy sorsoláson, melynek fődíja egy 
vadonatúj kerékpár volt. A sorsolás 
nyertese Tóth Györgyné lett.

Nagy Enikő

Jutalmazták a környezettudatosan, két keréken érkezőket 

Magyar And-
rás főszervező
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. november 14. 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:





35. házassági évfordulójuk 
alkalmából  

szeretettel köszöntjük 
VIZI PÉTERT ÉS 

KISS ZSUZSANNÁT.
Kívánunk nekik hosszú,  

egészségben gazdag, boldog 
életet!

Gyermekeik: Tibor, Péter és 
párja Marianna

„Eltelt 35 év, de mintha csak 
tegnap lett volna,

hogy örök hűséget fogadtunk 
egymásnak.

Ígérem, hogy ezután is hűen 
szeretlek,

együtt járjuk tovább az élet 
útjait,

s mindvégig fogom a kezedet!”

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, fürdő-
szobás, nagy nappalis, kertes, családi ház eladó. 
Telefon: +36 20 955 4171

Nagykálló, Kállai Éva utca 34. szám alatt 2 szo-
bás, fürdőszobás, nagy konyhás, kertes ház eladó.

Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium 
közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtés-
rendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi ház eladó. Tele-
fon: (42) 264 400 vagy +36 30 435 4921

Nagykálló központjához közel, felújításra szo-
ruló, polgári típusú ház, valamint Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek 
eladó. Telefon: +36 20 253 8170

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó álla-
potban lévő 3 szobás, összkomfortos, családi ház 
eladó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelé-
sű, 2 db cserépkályhával –melléképülettel. Kisebb 
lakáscsere is érdekelne. Telefon: +36 20 315 4687

Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szo-
bás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:  
+36 20 382 8478

Biri központjában kívülről teljesen felújított 
(kőporozás, új csatorna), 2 nagyszobás, 70 nm-es 
családi ház (víz, villany, gáz), 750 □-öl telekkel 
tulajdonostól, - hitelre is – áron alul eladó. Pol-
gármesteri hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, 
bolt, piac 5 percre. Irányár: 2,8 MFt.  Telefon:  
+36 30 320 7646

Nagykállóban a Szakolyi úton 2058 nm föld-
terület eladó vagy kiadó. Rajta gazdasági épület 
termények tárolására. Telefon: +36 30 965 7092

Nagykálló, Fintortagban, a halastó partján 2,2 ha 
gyümölcsös eladó. Telefon: +36 30 836 2775

Nagykállóban, csendes környezetben, az Ifjú-
ság u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesített (vil-
lany, víz), déli fekvésű, körbekerített, építési telek 
eladó. Telefon: +36 20 488 4690

A L B É R L E T
Egyedül élő, nyugdíjas hölgy albérletet keres 
Nagykálló belterületén. Telefon: +36 30 533 1963

E L A D Á S - V É T E L
Eladó Szagos Izabella borszőlő 160 Ft/kg, va-
lamint must 200 Ft/l áron. Ugyanitt új, 175X110 
cm-es pehelypaplan eladó, ára: 10 000 Ft. Ér-
deklődni: Nagykálló, Biriszőlő út 51. Telefon:  
+36 30 387 6468

Kombi babaágy pelenkázó szekrénnyel, leesés gát-
lóval és ifjúsági ágy egyben – matraccal –eladó. Ár: 
25 000 Ft.  Telefon: +36 20 242 4566

Eladó gázkonvektor, 200 l vastag lemezkád (ter-
ménytároló), kézikocsi (háztáji), színes televízió. 
Telefon: +36 70 237 2244

Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, újsze-
rű állapotban olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykálló, 
Bátori út 12. sz. alatt.

Konyhaszekrény, televízió, rádiós magnó, 
mosdó, tükör, előszobafal, csillár eladó. Telefon:  
+36 20 628 5595

Szobabútor, heverő, fotel, dohányzóasztal, 
ágyneműtartó, szőnyeg, függöny eladó. Telefon:  
+36 70 278 4264

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

Eladó elektromos és benzinmotoros fűnyíró, japán 

táskapermetező, kiskazettás beltéri tölgyfaajtó, ko-
rongfűrész tengely, kézi kukoricamorzsoló, felnőtt 
roller, gurulós zsúrkocsi, négyütemű Wartburg 
elektronikai alkatrész. Telefon: (42) 797 042

Eladó sertés önetető, elektromos kukoricamorzso-
ló, 120 l boroshordó, benzines kannák, gázpalack 
lángégővel, fateknő, hurkatöltő, 43-44-es gumicsiz-
ma, 20 db M 10-es láda, 3 db zsíros kupa. Telefon: 
+36 30 668 4239

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó legközelebb november 22-én jelenik meg.  

Lapzárta: november 14.

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén


