
A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIX. évfolyam 2. szám – 2019. február–március

Jubileumi bál –  
30 éve újból város Nagykálló

„Senki sem tudja, mióta találko-
zik itt két országút, de e kereszte-
ződés köré nőtt Nagykálló, amely 
több mint 700 éve létezik ezen a 
néven.”

Nagykálló ebben az évben ünnep-
li újbóli várossá avatásának 30. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból 
idén a szokásosnál is nagyobb dísz-
be öltözik településünk, amelynek 
első állomása, az ünnepségsorozat 
kezdetét jelző 30 éves jubileumi bál 
volt, amelyet március 2-án tartottak 
a Városi Sportcsarnokban.
Az eseményen elsőként a település 
vezetője, Juhász Zoltán köszöntötte 
a megjelenteket, aki többek között 
szólt arról, hogy „az eltelt három 
évtized alatt nemcsak történelmi, 
társadalmi, hanem jelentős infrast-
rukturális változások történtek tele-
pülésünkön, de minden, ami ez idő 
alatt végbe ment, egy célt szolgált: 
azt, hogy városunk, a kor követel-
ményeinek megfelelő feltételeket 
biztosítson és megőrizze kistérségi 
központi szerepét. Másrészt ezek a 
fejlesztések azt a célt is szolgálják, 
hogy a jövő generációnak optimá-

lis, harmonikus életminőséget biz-
tosítsunk városunkban – mondta 
Juhász Zoltán.
A városvezetőt követően a térség 
országgyűlési képviselője dr. Si-
mon Miklós mondott köszöntőt.
-Harminc esztendő egy emberöltő. 
Az embert számvetésre készteti. 
Tudom, hogy annak idején meny-
nyi munka előzte meg azt, hogy 
Nagykálló visszakapja városi rang-
ját, illetve azt, hogy mára a telepü-
lés ilyen szép lett. Ehhez szeretnék 
önöknek köszönetet mondani, hogy 
településüket egy igazi kisvárossá 
tették, amely a kistérség központja 
– mondta dr. Simon Miklós. – Az 
ünnep alkalmából szeretném kö-
szönteni a várost, amely a több mint 
300 éves Kállai Kettős táncballada 
bölcsője, a 190 éve született Korá-
nyi Frigyes tudós, belgyógyász és 
a 250 éve született legvitézebb hu-
szár, Simonyi József szülővárosa, 
amely 120 évig, egészen 1876-ig 
Szabolcs vármegye székhelye volt 
– tette hozzá. 
Az országgyűlési képviselő kö-
szöntője után egy korabeli felvé-
telen a vendégek megnézhették azt 

az ünnepi testületi ülést, amelyen 
az egykori miniszterelnök, Németh 
Miklós átadta a település akkori 
vezetőjének, Fodor Jánosnak a vá-
rossá nyilvánítási oklevelet, majd 
egy rövidfilmben a közelmúltban 
történt néhány beruházást, fejlesz-
tést elevenítettek fel.
Mindezek után a tánc, a zene és a 
szórakozás került a középpontba. 
Elsőként a települést világhírűvé 
tevő Kállai Kettőst láthatta a kö-
zönség a néptáncos Márton család 
előadásában. Őket Cruz Heather 
Laura és Demarcsek Dániel nép-
táncbemutatója követte, majd a 
Kállai Kettős Ifjúsági Néptánccso-
port, a Kállai Lakodalmas tagjaival 
kiegészülve, szintén a város világ-
hírűvé vált táncballadáját adta elő. 
Az ünnepi vacsora alatt és után a 
Mentha Project együttes gondos-
kodott a jó hangulatról. De a jubi-
leumi bálon fellépett még az ismert 
előadó Kozso és a Fiesta zenekar 
egykori frontembere, Csordás Tibi 
is.
A bálozók tehát együtt ünnepelték 
Nagykállót, és egy következő feje-
zet kezdetét. 

Kedves hölgyek, lányok, asszonyok!

Nőnap alkalmából nagyon sok boldogságot, örömöt, 
egészséget és szeretetet kívánok valamennyiüknek. De 
nem csak ezen a napon, hanem az év minden egyes nap-
ján vegye Önöket körül szeretteik figyelme, tapintata, ra-
gaszkodása. Köszönjük, hogy vannak nekünk, hogy értel-
met adnak életünknek, hogy gondoskodnak rólunk, hogy 

szeretetükkel és gyengédségükkel szebbé 
teszik életünket. Isten éltesse kedves 

mindnyájukat!

Tisztelettel:
Juhász Zoltán
polgármester

Boldog nőnapot!
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A képviselők döntöttek a város idei költségvetéséről

Felhívás szociális tűzifa 
igénylésre 

Tűzgyújtási tilalom megyénkben is

Nagykálló Város Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a 
külterületi utak mentén történő 
irtásból, illetve az erdőgazdálko-
dás során végzett fakivágásból, 
karbantartásából és takarításából 
származó, elsősorban gyökértus-
kókat, a rendelkezésre álló keret 
mértékéig támogatásként kiosztja 
a rászoruló személyek között. 

Ennek értelmében tűzifa támogatás-
ban az a Nagykálló Város közigaz-
gatási területén életvitelszerűen lakó 
és ott lakcímmel rendelkező rászo-
ruló személy részesíthető, aki vállal-
ja a fa elszállítását az önkormányzat 
Bátori úti telephelyéről. 
A gyökértuskó igényléséhez kap-

csolódó támogatás iránti kérelmet 

Nagykálló Város Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélszolgálatán 
(Kállai Kettős tér 1. szám alatt) 

lehet benyújtani 
2019. március 29-ig. 

A támogatás ugyanazon lakott ingat-
lanra csak egy jogosultnak állapítha-
tó meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek számától.
A Képviselő-testület a beérkezett 
igények alapján dönt és előnyben 
részesíti a szociálisan rászoruló csa-
ládokat.
A kérelmek átvehetők a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy 
letölthetők a www.nagykallo.hu ol-
dalról.

Juhász Zoltán 
polgármester

A szabadterületi tűzesetek számának 
jelentős emelkedése miatt, a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
2019. március 1-től a t ű z -
veszélyes időszak 
miatt újabb 
öt megyére 
t e r j e s z t e t t e 
ki a tűzgyúj-
tási tilalmat. 
A tilalom 
ettől az 
időpont-
tól Békés, 
C s o n g r á d , 
H a j d ú - B i h a r, 
Nógrád és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyé-
ket érinti, így már ösz-

szesen 12  megyére érvényes. 
Ugyanis változatlanul tilos a 

tűz- gyújtás Bács-Kis-
kun, Borsod-

A b a ú j -
Z e m p -
l é n , 
F e j é r , 

J á s z -
N a g y k u n -

Szolnok, Heves, 
Pest és Veszprém 

megyékben.
Ennek értelmében a 

megjelölt megyékben ti-
los a tűzgyújtás a kijelölt 

tűzrakó helyeken, valamint 
az erdők és fásítások határá-

tól számított kétszáz méteres 
körzetben lévő külterületi ingatla-
nokon.

Február 27-én tartotta soron kö-
vetkező ülését Nagykálló Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete. A képviselők ezen a napon 
tárgyalták meg és fogadták el a 
város idei költségvetését. 

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a költségve-
tési rendeletet 3.468.678.422 Ft 
bevételi és kiadási főösszeggel 
fogadta el, amely nem tartalmazza 
az irányítószervi támogatás össze-
gét (369.901.808 Ft). Elhangzott, 
hogy az előirányzatokban jelentős 
eltérés mutatkozik az előző évhez 
viszonyítva a már megérkezett és 
várható Európai Uniós pályázati 
források miatt. 
A rendelet elfogadása előtt elhang-
zott még, hogy az intézmények 
igen szigorú költségvetési terveze-
te a 2019-es évre is érvényes, ahol 
a személyi jellegű kiadások tartal-
mazzák az éves működéshez szük-
séges alapilletményeket, kötelező 
pótlékokat, jubileumi jutalmakat, 
valamint a működéshez kapcsoló-
dó valamennyi indokolt költséget.
A Képviselő-testület a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda óvodave-
zetői teendőinek ellátásával 2014. 

szeptember 1-től 2019. augusztus 
15-ig, 5 éves határozott időtartamra 
Nagy Tamásnét bízta meg. Mivel a 
vezető megbízása 2019. augusztus 
15-én lejár, ezért a testületi ülésen 
döntöttek arról, hogy a magasabb 
vezetői megbízásra pályázatot ír-
nak ki a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. 
§ (7) bekezdése értelmében. A pá-
lyázatkiírás közzétételének helye 
az Oktatási és Kulturális Közlöny, 
a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(www.kozigallas.hu), valamint a 
www.nagykallo.hu honlapja. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Bereczki Mária 
jegyző nyújt a 42/263-101 telefon-
számon. 
Korábban már beszámoltunk ar-
ról, hogy Nagykálló Város Ön-
kormányzata támogatást nyert a 
TOP-3.2.1 -15-SB1-2016-00117 
kiírásán a „Nagykállói Általános 
Iskola épületeinek energetikai 
korszerűsítésére” című pályázat 
megvalósításának kivitelezésé-
re 362.584.178. Ft összegben. A 
testületi ülésen elhangzott, hogy 
lezárult a közbeszerzési eljárás, 
melynek során 5 gazdasági szerep-
lő tehette meg ajánlatát, nyertes a 

nyíregyházi Four-Road Építő és 
Szolgáltató Kft. lett. 
Jóváhagyta a képviselő-testület a 
Dél-Nyírségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Központ Nagykállói In-
tézményegysége (továbbiakban: 
Központ) és a Pindur Palota Böl-
csőde 2019-re vonatozó költség-
vetését. Ennek alapján a Központ 
bevételi és a kiadási oldalát 166, 3 
millió forint, míg a bölcsőde költ-
ségvetését több mint 26,3 millió 
forint összeggel fogadták el.  Az 
előbbihez a normatíván felül 13 
millió forint, míg a bölcsőde mű-
ködéséhez 8,4  millió forint saját 
forrást biztosít az önkormányzat.
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján elfogadta, 
hogy a Nagykállói Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott mun-
kavállalók rendes szabadságának 
kiadására igazgatási szünetet tart 
2019. augusztus 12-től augusztus 
16-ig, melynek ideje alatt állandó 
ügyeletet biztosítanak a Polgár-
mesteri Hivatalban.
A Denevér Barlangkutató és Sza-
badidősport Egyesület a Magyar 
Tájékozódási Futó Szövetség 

megbízásából 2019. április 13-án 
Nagykálló-Harangodon rendezi 
meg az idei Tömegrajtos Csapat 
és Szenior Hosszútávú Tájékozó-
dási Futó Országos Bajnokságot. 
A versenyen legalább 600 fő in-
dulását várják. A szervezők azzal 
a kéréssel fordultak a város Kép-
viselő-testületéhez, hogy a verseny 
idejére engedjék el a Harangod 
bérleti és a rendezők szállásdíjá-
nak összegét, cserébe az esemény 
másnapján a nagykállói iskolák 
tanulói ingyenesen kipróbálhat-
ják a tájékozódási futást, illetve 
plakátjaikon, reklámhordozóikon 
támogatóként tüntetik fel a várost. 
A Képviselő-testület jóváhagyta az 
egyesület kérelmét.
Nagykálló Város Önkormányzat tu-
lajdonában lévő (Bátori út 160. szám 
alatti) közpark (az Ínségdomb) terü-
letén lévő fák egy része elöregedett, 
életveszélyessé vált. A közelmúlt vi-
haros időjárása idején több fa ága le-
tört, megrongálta az itt lévő épületet. 
Ezért indokolttá vált a fák felülvizs-
gálatát elvégezni, amit a képviselők 
egyhangúlag támogattak.
A napirendi pontok között szere-
pelt, hogy a Rákóczi Szövetség 
megalakítása óta sokrétű tevé-

kenységgel igyekszik támogatni a 
szomszédos országokban élő ma-
gyar közösségeket. A Beiratkozási 
Programhoz kapcsolódva számos 
magyarul beszélő óvodásnak jut-
tatja el a Szövetség ajándékcso-
magját. Nagykálló Város Önkor-
mányzata 2018. évben 150.000 
forinttal támogatta a Szövetséget, 
melyet a técsői családok támogatá-
sára fordítottak. A Szövetség most 
ismét azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy lehe-
tőségükhöz mérten idén is támo-
gassák a magyar iskolaválasztást 
segítő programjukat. A testület 
tagjai döntöttek arról, hogy az idei 
évben is 150.000 forinttal segítik 
a szervezet munkáját, a técsői diá-
kok támogatása céljából.
Karácsony előtt döntött a Képvi-
selő-testület arról, hogy a 65. élet-
évüket betöltött nagykállói, állandó 
lakóhellyel bejelentett lakosokat 
ajándékcsomaggal lepik meg. A 
februári testületi ülésen a képvi-
selők egyhangúlag támogatták, 
hogy a megmaradt, vagy át nem 
vett adományokat átadják a 2018. 
augusztus 31-ig 64. életévüket be-
töltött helyi, állandó lakóhellyel 
rendelkező lakosok részére.

Egy százalék is számít
Idén május 20-ig lehet rendelkezni a személyi jöve-
delemadó 1+1 százalékáról. Ne felejtse, az Ön egy 

százaléka, másoknak hatalmas segítség.

Ön ismét dönthet arról, hova kerüljön személyi jöve-
delemadójának 1 százaléka. Ami Önnek néhány percbe 
kerül, az nekünk óriási segítség, hiszen ennek köszön-
hetően tehetünk a közösségért, segíthetjük a hátrányos 
helyzetű embereket, támogathatjuk a tehetséges fiatalo-

kat. Kérjük, hogy amennyiben céljainkkal egyetért, 
jelölje meg kedvezményezettként a Nagykállói 

Nőszövetséget. 
Adószámunk: 18814310-1-15

* * * * *
Jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával kérjük, 

támogassa Ön is a Nagykállói Beteg Gyermekekért 
Alapítvány munkáját, hogy a jövőben is segíthessük az 

itt élő beteg gyermekeket és családjaikat.

A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány adó-
száma: 18811283-1-15

* * * * *
Kérjük, hogy adója egy százalékának felajánlásakor a 
NYOLCADIKNAP EGYESÜLETET jelölje meg ked-

vezményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban 
és környékén lakó fogyatékkal élő gyermekeket és 

felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Idén támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1 szá-
zalékának felajánlásával a Pindur-Palota Egyesületet, 

amely a Nagykállói Bölcsőde gyermekeinek neve-
lését segíti. A Pindur-Palota Egyesület adószáma: 

18803602-1-15
* * * * *

Személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásá-
val Ön is támogathatja a Nagykállói Polgárőr Egyesü-

let munkáját.
Adószámuk: 18795103-1-15
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A Nagykállói Hírmondó januári 
számában Gazda Zsuzsa kisál-
lat kozmetikus Hidasi Mihály 
gazdálkodót kérdezte arról, hogy 
hogyan tud helytállni az üzleti és 
a magánéletben egyaránt?
Nagyon sok munkával, illetve a 
családom támogatásának köszönhe-
tően. A feleségem, Éva, akivel 24 
éve vagyunk házasok, mindenben 
támogat, a segítségemre van, intézi 
a vállalkozás adminisztrációs ügye-
it. A két nagyfiam Gergő és Ákos eb-
ben nőtt fel. Már kisgyerekkoruktól, 
kérni sem kellet, jöttek, bármilyen 
munkát rájuk bízhattam. Ma pedig 
már egyenjogú partnerek a vállal-
kozásban, együtt végezzük a mun-
ka fizikai részét. A legkisebb fiam, 
Bence két és fél éves, és a bátyjaihoz 
hasonlóan, már most nagyon szereti 
a gépeket, a traktorokat, alig várja, 
hogy beülhessen. A családi vállal-
kozásunkban tehát – szó szerint - 
mindenki kiveszi részét a munkából, 
Magyarországon ugyanis nem köny-
nyű a családi, vagy egyéni vállalko-
zók helyzete. A feleségem és a fiaim 
segítsége, támogatása nélkül, kizá-
rólag alkalmazottakkal, nem tudnám 
működtetni. 

Annak idejét, hogy találta meg ez 
a tevékenység, már a családja is 
ezzel foglalkozott?
1993 óta vagyok egyéni vállalkozó. 
Az általános iskola után autószere-
lőnek tanultam Mátészalkán, majd 
érettségit szereztem a Korányi Fri-
gyes Gimnáziumban. 
Édesapám annak idején a mezőgaz-
daságban dolgozott, és amikor pri-
vatizálták a tsz-ket mi is vásároltunk 
egy MTZ-t, majd a földkárpótlás 
idején egy kisebb parcellát, s azon 
kezdtünk el gazdálkodni. Bérmunkát 
is vállaltunk, a kapott jövedelmet pe-
dig visszaforgattuk a vállalkozásba, 
így tudtunk bővíteni, fejleszteni, föl-
det, gépeket vásárolni. 

Milyen tevékenységeket folytat a 
vállalkozásuk?
Nagyon szerteágazó a mi tevékeny-
ségi körünk, de erre van szükség, 
mert egyik viszi a másikat, tehát 
ha egyik évben valamelyik vesz-
teséges, akkor a másikkal pótolni 
tudjuk. A mezőgazdasági termelé-
sen belül foglalkozunk szántóföldi 
kultúrával, gyümölcstermesztéssel, 
vállalunk bérmunkát – szántást, 
vetést, aratást -, emellett zöldség és 
gyümölcsfelvásárlással, értékesí-
téssel, illetve Charolais hús marha 
tenyésztéssel foglalkozunk.

Családi vállalkozás az Önöké, 
bérmunkaerőt is foglakoztatnak? 
Általában 40-50 embernek tudunk 
munkát és megélhetést biztosítani 
betakarítás idején, több hónapon át.

Manapság a híradásokban gyak-
ran hallani arról, hogy a mező-
gazdaságban is kevés a munkás, 
mi a helyzet Önöknél?
Nem egyszerű a helyzet, de eddig 
még sikerült zökkenőmentesen meg-
oldani. Elsősorban a gyümölcs beta-
karításnál alkalmazunk bérmunkáso-
kat, a munka többi részét igyekszünk 
fiaimmal és egy alkalmazottunkkal, 
Juhász Csabával elvégezni, akivel 
már több éve dolgozunk együtt. Ha 
kell, éjszaka is, egymást váltva, mert 
a mezőgazdaságban a legfontosabb, 
hogy mindent időben történjen, le-
gyen szó szántásról, vetésről, vagy 
éppen a betakarításról.

Valamikor kicsiben kezdték, ma 
pedig több hektáron gazdálkod-
nak, szerteágazó a tevékeny-
ségi körük, lehet ennek határt 
szabni? 
Egyelőre nem kívánjuk tovább bő-
víteni, hanem a meglévő tevékeny-
ségi köröket szeretnénk minél job-
ban, eredményesebben működtetni. 
Folyamatos fejlesztésben vagyunk, 
mert csak úgy lehet és érdemes 
ténykedni. A gazdaság nagyságá-
nak megfelelő gépeket beszerezni, 
illetve olyan termelési technológiát 
alkalmazni, ami hatékony. Gondo-
lok itt például a gyümölcstermesz-

tésben a jéghálós, szuperintenzív 
termesztésre, alsó felső öntözéssel 
ellátott ültetvényeken, mert ennek 
van jövője a szélsőséges időjárási 
viszonyok, az aszályos nyarak, a 
gyakori jégverések miatt. A telepí-
tésnek óriási az önköltsége, ezért 
mi is pályáztunk, hogy a meglévő 
gyümölcsösünket ezzel váltsuk ki. 

Sokak szerint komoly jövő áll a 
biogazdálkodás előtt. Önnek mi 
erről a véleménye?
Van jövője, látok benne lehetősé-
get, de engem egyelőre nem fog-
lalkoztat. Többeket ismerek, akik 
a régi gyümölcsöseikben áttértek a 
biotermelésre. Ennek ellenére Ma-
gyarországon még kevesen vannak, 
így a biotermékek többsége külföld-
ről kerül az üzletek polcaira. De ez 
nem csak a biotermékekre igaz.

Mi ennek az alapja?
Más Európai Uniós országokban, 
például Lengyelországban, Ausztri-
ában nagyon komoly (állami)támo-
gatási rendszer van, ennek köszön-
hetően a gazdálkodók a miénknél 
jóval olcsóbban tudják értékesíteni 
a termékeiket.

Mivel szokott Ön lazítani?
Ritkán van rá lehetőségem, mi 
ugyanis egész évben dolgozunk. De 
próbálok – lehetőség szerint – minél 
több időt a családommal tölteni, a 
feleségemmel, a fiaimmal és a most 
hét hónapos unokámmal. Tagja va-
gyok a nagyállói vadásztársaságnak, 
így télen gyakran ezzel szoktam 
kikapcsolódni, sőt, a fiaimat is el-
csábítottam, Gergő már letette a va-
dászvizsgát, Ákos pedig most végzi 
az ehhez szükséges tanfolyamot.

A Nagykállói Hírmondó követke-
ző számában kinek adjuk tovább 
a válaszadás jogát az Önök által 
feltett kérdésre?
Gáll László gazdálkodót kérdez-
ném, akinek - hozzám hasonlóan - 
többféle tevékenységi kör tartozik 
a vállalkozásába. Ő hogyan tudja 
ezeket menedzselni, összehangolni 
és működtetni?

Önkéntes lakossági adatgyűjtés kezdődik

Állt a bál

„Farsang farka ma 
vagyon…”

Közélet3

A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) tájékoztatja a lakosságot, 
hogy Nagykálló településen a 
hivatal elnöke által 2019-re enge-
délyezett, önkéntes adatszolgálta-
táson alapuló lakossági adatfelvé-
teleket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) sze-
rinti nyilvántartási számai és meg-
nevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegé-
szítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2003 Háztartások információs és 
kommunikációs technológiai esz-
köz-használata
Az összeírási munkát a Központi 

Statisztikai Hivatal megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazol-
vánnyal ellátott kérdezői végzik. 
A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált vál-
tozatából véletlenszerű mintavé-
tellel történik az ország különböző 
településein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nélkülözhe-
tetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében. A kapott adato-
kat a Központi Statisztikai Hiva-
tal a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) elő-
írásának megfelelően bizalmasan 

kezeli, azokat más szervek, szemé-
lyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok 
nélkül, valamint összesített statiszti-
kai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat 
részére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között, pén-
teken 8 és 14 óra között a +36 80 
200-766-os telefonszámon, illet-
ve a lakinfo@ksh.hu email címen 
adunk további felvilágosítást. Az 
adatgyűjtés módszertanával és a ku-
tatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatgyűjtések/Lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tájé-
koztatást.

Kátainé Csincsák Éva
KSH főosztályvezető

Minden bizonnyal az év legizgal-
masabb napjai ezek a gyerekek szá-
mára, hiszen a farsang, a bálok ide-
je zajlott és zajlik, amikor ki-ki az 
általa kedvelt mesealak, szuperhős, 
vagy figura jelmezét öltheti magára. 
A nagykállói Szivárvány Tagóvoda 
is februárban tartotta jelmezes „kar-
neválját”. A csoportszobákban már 

reggel elkezdődött a mulattság, a já-
tékos-ügyességi vetélkedő, a fánk-
evő verseny… 
A tízórai után az aulában folytatódott 
a karneváli hangulat. Itt a „szülők 
színháza” idén egy Grimm mese, A 
brémai muzsikusok történetét adta 
elő, ami a gyerekek körében nagy 
sikert aratott. 

A Nagykállói Általános Iskolában 
idén február 22-én rendezték meg az 
alsó tagozatosok hagyományos, tél-
búcsúztató farsangi rendezvényét. A 
gyerekek körében hetekkel korábban 
megkezdődött a lázas készülődés: a 
jelmezek készítése, a tánctanulás és 
a színpadi próbák. Az esemény nap-
ján a tanító nénik boszorkány tánca 

alapozta meg a délután fergeteges 
hangulatát. A gyerekek jelmezes fel-
vonulása volt természetesen a leg-
népszerűbb program, ahol egyéni és 
csoportos beöltözők is színre léptek. 
Az alsó tagozat tanulói ötletesebb-
nél-ötletesebb álarcot öltöttek szüle-
ik segítségével, nem könnyű feladat 
elé állítva ezzel a zsűri tagjait. 
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Emlékmenet  
a doni hősökért

Randevú egy életen át

Az ápolókat ünnepelték
Február 19-én, Kossuth Zsuzsan-
na, a hazai ápolás megteremtőjé-
nek születésnapján emlékeznek 
meg minden évben a magyar 
ápolókról. Ebből az alkalomból a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktató-
kórház 25 ápolóját tüntették ki.

A kétszáz éve, 1817. február 19-én 
született Kossuth Zsuzsanna Ma-
gyarország első főápolónője volt, 
aki az 1848/49-es eseményeknél 
megszervezte a sérültek ellátását.
Kossuth Zsuzsanna először 1831-ben 
találkozott az emberi szenvedéssel, 
amikor Északkelet-Magyarországon 
súlyos kolerajárvány tört ki. A jár-
vány elleni küzdelemben Kossuth 
Lajos, Zsuzsanna bátyja is részt vett, 
mint vármegyei biztos, és munkájá-
ban nagy segítséget kapott húgától, 
aki itt szerezte első tapasztalatait a 
betegek gondozásában. Három hó-
nap alatt Zsuzsanna körülbelül 70 tá-
bori kórházat szervezett meg. Annak 
ellenére, hogy tüdőbaja súlyosabbá 

vált, fáradhatatlanul járta az orszá-
got, látogatta a kórházakat, és kivette 
részét a betegek ápolásában is. 
Február 19-e ünnep, a magyar ápo-
lók napja, azoké, akik a minden-
napokban ott állnak a betegágyak 
mellett, a rendelők ajtajában, a szo-
ciális intézményekben mosolyogva, 
mélyen elrejtve saját problémáikat. 
Az ünnep alkalmából idén is Nyír-
egyházán, a Megyeházán vette át 
kitüntetését a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház 25 ápolója, kö-
zülük ketten - Barnucz Jánosné, a 
II. Általános Pszichiátriai Osztály 
gazdasági nővére és Sipos Sándor, 
az Addiktológiai Osztály segédápo-
lója - a nagykállói Sántha Kálmán 
Szakkórház dolgozói.
Barnucz Jánosné 1997 júliusában a 
Jósa András Oktatókórház Neuro-
lógiai Osztályán kezdett dolgozni, 
majd 1999 februárjától a Sántha 
Kálmán Szakkórház II. Pszichiátri-
ai Osztályának általános ápolója és 
általános asszisztense lett. Gyógy-

szeres nővérként, gazdasági nővér-
ként egyéb osztályokon is dolgozik, 
mindemellett osztályvezető ápoló-
helyettesi feladatokat is ellát. Széles 
látókörű, kreatív, rugalmas, precíz 
minden munkavégzési folyamat-
ban. Folyamatosan tanult, 2003-ban 
OKJ ápolói végzettséget szerzett, 
majd egészségügyi gyakorlatveze-
tői képzésben vett részt. Szakmai 
felkészültségének és jó helyzetfel-
ismerésének köszönhetően kiváló 
munkatárs. Jókedvével közkedvelt 
egyéniség a betegek és munkatár-
sak körében is, kiérdemelte kollégái 
megbecsülését és tiszteletét. 
Sipos Sándor 1984 óta dolgozik se-
gédápolóként a Sántha Kálmán Szak-
kórházban. Munkásságának jelentős 
részét az akut pszichiátriai ellátás-
ban végezte. Gyógyfoglalkoztató 
segédasszisztensi végzettséget szer-
zett, de tevékenységével a közvet-
len pszichiátriai betegellátásban is 
jelentős segítséget nyújtott. 2010 
óta az Addiktológián folytatta be-
teg centrikus, emberséges, alázatos 
munkáját. A betegekkel, hozzátar-
tozókkal szemben méltón képviseli 
az ápolótól elvárható magatartást és 
kommunikációt. Munkatársai szá-
mára jelenléte egyet jelent a bizton-
sággal, melyet határozott fellépése, 
egyenes jelleme, szakmai tapaszta-
latai határoznak meg. A szükséges 
szakmai ismereteket, képességeket 
alkotó módon érvényesíti munkája 
során, tudását folyamatosan fejlesz-
ti, és eredményesen át is tudja adni. 
A férfi ápolók betanításánál jelentős 
szerepet vállal.

Sipos Sándor

Barnucz Jánosné

Az idei évben is megtartották 
a házasság hete rendezvényét 
Nagykállóban.

A házasságok hete rendezvény-
sorozatot minden év februárjában 
tartják, felhívva ezzel a figyelmet 
a házasság fontosságára. A kezde-
ményezés 1996-ban az Egyesült 
Királyságból ered. Magyarorszá-
gon a programot a Magyar Evan-
géliumi Szövetség és a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa indította el 2008-ban, az-
óta minden évben megrendezik ci-
vil szervezetek és keresztény egy-

házak együttműködésével, számos 
település és közösség részvételé-
vel. A mozgalom célja, hogy meg-
ismertesse az emberekkel azokat a 
hagyományos értékeket, amelyek 
örömtelivé és sikeressé tehetik a 
házasságot.
Városunkba az idei évben is a 
Nagykállói Hit Gyülekezete szer-
vezésében tartották a programot, 
amelyet Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere nyitott meg. 
A rendezvényen ezt követően 
Kárpátiné Elek Edit és Kárpáti Ernő 
szervezők a házasságról, mint az el-
köteleződés ünnepéről beszéltek.

-Az egyik legősibb emberi közösség 
maga a házasság, s ennél jobb for-
mát az együttélésre mai napig nem 
sikerült találni. Minden évben azért 
tartjuk fontosnak az esemény meg-
szervezését, mert azt gondoljuk, 
hogy szükséges emellett az emberi 
érték mellett kiállni, a fiatalabb ge-
nerációnak jó példát mutatni. Meg-
mutatni számukra, hogy a házasság 
nem egy elavult intézmény, hanem 
egy nagyon fontos élet és szeretet-
közösség. Az elmúlt években sok 
házasságot láttam már, amelyek 
nagyon jól indultak, de minden 
igyekezet ellenére is a párok olyan 
problémákkal szembesültek, ame-
lyeket minden jóakarat és szándék 
ellenére sem tudtak kezelni.  Én azt 
gondolom és hiszem, hogy Isten 
segítségére is szükség van ahhoz, 
hogy egy házasság sikeres legyen 
és évtizedeken át kitartson – mond-
ta Kárpáti Ernő. 
Az eseményen ezt követően Lévai 
Ágnes Melinda szakpszichológus, 
családterapeuta  házasságépítő ta-
nácsokat adott a jelenlévőknek. 
Mindezek után a nyíregyházi Beth-
len Gábor Gimnázium tanulói ze-
nés műsorral köszöntötték a meg-
jelenteket.

A hősi halált halt magyar ka-
tonák emléke előtt tisztelegve 
szervezték meg emlékmenetüket 
a Honvédsuli Kadét Program 
növendékei a doni áttörés 76. 
évfordulója alkalmából.

Február 16-án érkezett a Doni Hő-
sök Emlékmenetet Nagykállóba. A 
menettáv két szakaszban, összesen 
200 km volt, amit a résztvevők nyolc 
nap alatt, naponta legalább 25 km-es 
szakaszokban teljesítettek úgy, hogy 
a menet során érintett települések vi-
lágháborús emlékhelyeinél koszorút 
helyeztek el.
A közel harminc főből álló menet 
Biri felől érkezett Nagykállóba, 
majd a városközpont érintése után a 
temetőben lévő I. és II. világháború 
áldozatainak tiszteletére emelt em-
lékműnél tartottak megemlékezést.
- A mai napon a 2. magyar hadsereg 
tragédiájára emlékezünk. Tisztelgünk 
azon katonák emléke előtt, akik a II. 
világháborúban a Don folyó mentén, 
embertelen körülmények között ví-

vott harcok során vesztették életü-
ket – mondta emlékezőbeszédében 
Juhász Zoltán polgármester, majd 
hozzátette: „tisztelgünk az elesettek, 
a hadifogságba kerültek és a sok vi-
szontagság után hazatérők előtt. A 
II. világháború már az első néhány 
hónapban olyan óriási emberáldo-
zatot követelt a hadban álló felek-
től, amilyenre az emberiség addigi 
történelme során nem volt példa. A 
Don-kanyarban vívott harcok a ma-
gyar hadtörténelem legszomorúbb 
fejezetei közé tartoznak. A megfe-
lelő fegyverzet és felszerelés nélkül 
kiküldött, lehetetlen feladattal meg-
bízott honvédek ezrei szenvedtek és 
vesztek oda” – mondta Nagykálló 
Város polgármestere. Ezután Szabó 
Noémi, a Nagykállói Általános Is-
kola tanulója verset adott elő, majd 
Trella Tibor görögkatolikus lelkész 
emlékezett a hősökre és mondott 
imát. A nagykállói megemlékezésen 
a koszorúzást követően a kadétok 
díszlövést adtak le, ezzel is tiszteleg-
ve az elesett hősök emléke előtt.

FElNőtt SZÉPIrOdAlOM
A jeruzsálemi templom titka / Paul Sussman
A kisemmizett angyal / Szurovecz Kitti
A palatinus-domb lányai / Phyllis T. Smith
A piros hajú nő / Orhan Pamuk
A zárt koporsó: Hercule Poirot új esete / 
Sophie Hannah
Anjouk 1., 2., 3. / Bíró Szabolcs
Árulások / Fiona Neill
Az olyan nők / Nicola Moriarty
Az utolsó karácsony Párizsban / Hazel 
Gaynor, Heather Webb
Budapest romokban / Kondor Vilmos
Egyasszony / Péterfy-Novák Éva
Háború és bálok / Georgette Heyer
Három a magyar igazság / Lackfi János
Kőgazdag ázsiaiak / Kevin Kwan
Lány a múltból / J. P. Delaney

Magdaléna / Szabó Magda
Mélység / Nick Cutter
Rettegés a felhők felett / szerk. Stephen King, 
Bev Vincent

FElNőtt SZAKIrOdAlOM
A templomosok / Dan Jones
Lúgosítás élő ételekkel/ Linárt Gitta

GyErMEKIrOdAlOM ÉS IFJúSá-
GI IrOdAlOM

Karácsony-kastély / Rosie Banks
Passenger sorozat 1., 2.
A remény kalózai / Anne Percin
Csak a bajt hozod rám / Stephanie Tromly
Csillagfényszövők / Szélesi Sándor
Tartós hullám / Marie-Aude Murail 

A ratkó József Városi Könyvtár könyvajánlója
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Feltűzték a szalagot

Jubilál a Budai 

A jövő a tét

Jótékonysági, jubileumi bált 
tartottak február 9-én a MSZC 
Budai Nagy Antal Szakgimnázi-
umban. 

Az intézmény 150 évvel ezelőtt a 
megyében (és a térségben) elsőként 
állami közép reáltanodaként kezdte 
meg működését. A 2019-es tanítási 
év így a jubileum jegyében zajlik, 
melynek első állomása a jótékony-
sági bál volt. 
A rendezvényre érkező vendégeket 
az intézményben, az estére bálte-
remmé varázsolt tornaterembe vár-
ták, ahol elsőkét Szabóné Lipkovics 
Ildikó igazgatónő köszöntötte, majd 
az est fővédnöke, dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő és Juhász 
Zoltán, Nagykálló Város polgár-
mestere is megosztotta gondolatait a 
jelenlévőkkel.
- Ez év szeptemberében ünnepeljük 
a 150-ik tanévünket, ezért lett az idei 
bál mottója: „Itt a farsang, áll a bál, 

a Budai jubilál!” Ezzel az esemény-
nyel tehát ráhangolódunk a jubile-
umi évre – mondta az eseményen 
Szabóné Lipkovics Ildikó, az okta-
tási intézmény igazgatója. – A bálon 
sok, egykori Budais diák is jelen volt, 
akik örömmel részt vesznek az idei 
rendezvénysorozat szervezésében, a 
programok, helyszínek kiválasztásá-
ban. Az mi épületünk ugyanis kicsi 
ahhoz, hogy vendégül lássunk az 
egykori tanárokat és diákokat, akik 
mind a mai napig szívükön viselik a 
Budai sorsát. Azét az intézményét, 
amelyik néhány évtizeddel ezelőtt 
meghatározó volt a hazai óvónőkép-
zésben. A Dunán innen talán nincs is 
olyan óvoda, ahol ne lenne legalább 

egy pedagógus, aki annak idején ne 
a Budaiban végzett volna – sorolta 
az igazgató asszony.
A Mátészalkai Szakképzési Cent-
rum Budai Nagy Antal Szakgim-
náziumának jótékonysági bálján a 
csodálatos hangú Hekman Erzsébet 
ének produkciójával szórakoztatta a 
közönséget, majd az est további ré-
szében a jó hangulatról és a talp alá 
valóról a Multipressz nevű formáció 
gondoskodott. 
-A bálra több mint 150 vendég érke-
zett, s még ennél is többen támoga-
tójegy vásárlásával segítették a jóté-
konysági rendezvény célkitűzésének 
megvalósítását, amely az idei évben 
egy jubileumi emlékpark kialakítása 
lesz – mondta Szabóné Lipkovics 
Ildikó, majd hozzátette: nagy öröm 
számomra, hogy nem csak egykori 
tanárok és diákok, hanem a város-
ban működő vállalkozások is szív-
ügyüknek tekintik és támogatják in-
tézményünket, ugyanis nagyon sok 
felajánlást tettek és anyagi hozzááru-
lással segítették rendezvényünket. 

A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégiumban 
február 2-án rendezték meg a 
tét a Jövő Alapítvány jótékony-
sági bálját. 

Az intézményben már hagyománya 
van a jótékonysági bál megszerve-
zésének, amelynek célkitűzése ez-
úttal is a gimnáziumi oktató–nevelő 
munka feltételeinek javítására. Az 
estre érkező vendégeket Bobonka 
Gyula, az oktatási intézmény igaz-

gatója, Szabóné Gyalog Mária, a 
több mint 20 éve működő, Tét a 
Jövő Alapítvány elnöke és Trella 
Tibor lelki igazgató köszöntötte. A 
jó hangulatban zajló rendezvényen 
elhangzott, hogy a felajánlásokból 
érkező bevételt az alapítvány az idei 
évben is tanulmányi ösztöndíjakra, 
külföldi tanulmányi utak támoga-
tására, technikai eszközök beszer-

zésére, valamint az idegennyelvi 
oktatás feltételeinek javítására for-
dítja.
A est további részében a gimnázi-
um drámatagozatos diákjai adtak 
elő színvonalas műsort, illetve a 
Silvatica Zenekar alapozta meg a 
jó hangulatot. A vacsorát követő ze-
nés, táncos estélyt tombolasorsolás 
is színesítette.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Kállay Rudolf Szakközépiskolája is 
megtartotta szalagavató ünnepségét 
február 8-án. A rendezvényen Vitai 
László apát osztotta meg gondolatait 
a hallgatósággal, majd Péter István, 
az intézmény igazgatója mondott 
ünnepi köszöntőt, ezután a végzős 
diákok idézték fel az együtt töltött 
évek fontos pillanatait.
A Kállay Rudolf Szakközépiskolá-
ban idén három osztály tanulói vesz-

nek búcsút a tanároktól és a diák-
társaktól, akik szociális gondozó és 
ápoló, bádogos, kőműves és hideg-
burkoló, épület és szerkezetlakatos, 
valamint szakács és pincér szakma-
csoportban tanulnak.
Az ünnepélyes és megható pilla-
natok után a diákok zenés, táncos 
műsora következett, amely idén is 
rendkívül színes volt, a végzős osz-
tályok már régóta készültek erre az 
eseményre.



Közélet nagyKállói hírmondó6

Könyvbemutatónak adott he-
lyett február elején az Óbester 
Étterem és Kávézó különter-
me. A Nagykállói református 
Egyházközség szervezésében 
telepóczkiné Farkas Márta 
rendhagyó családfa és család-
történet című kötetét ismerhet-
ték meg az érdeklődők.

A könyv írója és szerkesztője a né-
hai nagykállói református lelkész 
(1952-78) Farkas Miklós legfiata-
labb lánya, aki a régi parókia falai 
között nevelkedett.
-Farkas Márti egy vidéki refor-
mátus lelkész család lányaként a 
történelem egyik legveszélyesebb 
lejtőjén született. Az atyai házban 
féltő gonddal, kellő szigorral, lel-
ki és szellemi táplálékkal bőven 
ellátva neveltetett, az otthonon kí-
vül pedig, származása miatt újra 
és újra hátra, illetve félredobatott. 
De szorgalmának, hitének, emberi 
tartásának, következetességének 
eredményeként egy nagy tudású, 
sokoldalú emberré vált családja és 
mindannyiunk javára. Olyanná, aki 
arra hivatott, hogy a többi embert is 
formálja, csiszolgassa, a „homo sa-
piens”-ből felelős társadalmi lényt 
neveljen, aki tudja, hogy az önmeg-
valósítás csak akkor lehet hasznos, 
ha kellő szerénységgel, alázattal és 
hittel tesszük azt – ezekkel a szakkal 
mutatta be a jelenlévőknek a könyv 
íróját a rendezvény háziasszonya 
dr. Vonza Andrásné, a Nagykállói 
Járási Hivatal vezetője. - Évtize-
deken keresztül érlelődött benne a 
szándék, hogy saját családja sorsán 
keresztül mutassa be és tegye ma-
radandóvá a magyar történelemnek 
ezt a kis szeletét, mely a XX. szá-
zad során népünk osztályrészéül 
jutott. A könyv anyagát sok-sok 
kutató és gyűjtőmunka, kiterjedt 
levelezés adta.

- A kötet megírására az ösztönzött, 
hogy a II. világháborút követően 
nagyon sok szilánkkal volt tele 
az emberek élete, s ezek az egész 
magyar társadalmat fájdalmasan 
érintették. Kisgyerekkorom óta je-
len voltak az én életemben is, mert 
az iskolán keresztül elértek, hiszen 
lelkész családban nevelkedtem, a 
gyülekezet „gyermeke voltam”. 
Emellett a gyülekezet tagjainak 
élete, mindennapjai látatták azokat 
a fájdalmakat, amelyet a magyar 
parasztságnak el kellett viselnie, 
gondolok itt többek között a ku-
láklistára, a tsz-be kényszerítésre 
– mondta az eseményen a könyv 
szerzője Telepóczkiné Farkas Már-
ta. A ma már nyugalmazott épí-
tészmérnök beszélt arról is, hogy 
a könyv három részre tagolódik: 
az elsőben a familiáris visszatekin-
tés, családfája szerepel, a második 
a családjával történt eseményekről 
szól, míg a harmadik rész a szerző 
életét mutatja be. 
A Rendhagyó családfa és családtör-
ténet című kötetet ezt követően a 
gyerekkori barát, Harsányi Gézáné, 
Nagykálló múltörökségének kuta-
tója ismertette a megjelentekkel.
- Ez a könyv olyan, mint nyári zi-
vatar idején a villám fel-felvillanó 
fénye, amikor nappali világosság 
lesz, és minden láthatóvá válik, úgy 
villannak fel a régi emlékek, képek, 
arcok olvasás közben – mondta 
Harsányi Gézáné. - A 270 oldalas 
magánkiadásban megjelent, válto-
zatos és gazdag szókincsű könyv-
ben a szerző 7 generáció, 17 lelkész 
elődjét mutatja be az olvasónak, 
saját és családja életén keresztül 
láttatja a társadalmi viszonyokat az 
1800-as évek elejétől a XX. század 
végéig.
A könyvbemutatón elhangzott, 
hogy Telepóczkiné Farkas Már-
ta 50 darab kötetet ajánlott fel a 

Nagykállói Református Egyház-
község részére. A könyvek meg-
vásárolhatók a református lelkészi 
hivatalban, a befolyó összeget pe-
dig - a várostörténeti helyszínként 
is fontos, emblematikus épület - a 
régi parókia felújítására szánja. 
Szívéhez nőtt ugyanis az öreg épü-
let, hiszen annak falai között ne-
velkedett, s annak sorsát – építész 
férjével - azóta is aggódó figyelem-
mel kíséri. Kezdeményezte a régi 
paplak helyi védelem alá helyezé-
sét is, amit indokol, hogy édesapja 
előtt tudós esperes lelkészek – a két 
Görömbey Péter - lakták. Az idő-
sebb Görömbey a város első törté-
netírója volt, fia, a strand létrehozá-
sán munkálkodott, emellett itt látta 
vendégül három ízben Kodály Zol-
tánt és kétszer Móricz Zsigmondot. 
Itt történt a Kállai Kettős dallama-
inak lejegyzése, illetve a számában 
és minőségében is jelentős magyar 
népzenei anyag fonográfra rögzíté-
se. Ennek köszönhető, hogy 2018-
ban Nagykálló a legmagasabb ma-
gyar néprajzi elismerést, „Tiszta 
forrás település” címet kapott.

Rendhagyó könyvbemutató 
Nagykállóban

Alzheimer Café 
Nagykállóban

A NAGYKÁLLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI:
Március 10. családi istentisztelet - a 6. évfolyam szolgál.
Minden istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalkozás.
Március végén indul a Kisifi, a még nem konfirmált felsősök kötetlen keresztyén alkalma.

A rendhagyó könyvbemutatón (balról) dr. Vonza Andrásné, dr. Vonza András, telepóczkiné Farkas Márta, repelik 
Zsuzsanna Eszter, Juhász Zoltán, Harsányi Gézáné

A szerző, telepóczkiné Farkas Márta 
és családregénye

Szép hagyomány Nagykállóban is, 
hogy a város vezetője felköszönti 
születésnapjuk alkalmából a város 
idősebb lakóit. 

Így volt ez február 4-én is, amikor 
Juhász Zoltán polgármester úr a 90 
éves Kerezsi Lászlót köszöntötte, 
akit Nagykállóban sokan Cali bácsi-
ként ismernek. A városvezető átadta 
saját, illetve Nagykálló Város Önkor-
mányzata jókívánságait, ajándékait, 
illetve a miniszterelnök szépkorúak-
nak szóló oklevelét, amit Cali bácsi 
frissen és jó kedvvel fogadott. 
Kerezsi László Nagykállóban szü-
letett. Gyerekkorától sportolt, 1946-
ban már a helyi futballcsapat iga-
zolt játékosa volt, katonaévei alatt a 
Debreceni Honvédot erősítette, majd 
hazatérése után még vagy 40 évig 

focizott. Leszerelése után, 1953-ban 
Nagykállóban, az - akkori nevén - El-
megyógyintézetben helyezkedett el, 
ahol könyvelő, később főkönyvelő 
lett, innen ment nyugdíjba 1990-ben.
Feleségével, Antal Piroskával, 1956-
ban kötötték össze életüket, aki 11 
évvel ezelőtt hunyt el.  Egy gyerme-
kük született, Tibor, akire nagyon 
büszke édesapja. 
Cali bácsi szerint minden bizonnyal 
a sport is hozzájárul ahhoz, hogy 
egészségben élheti meg a kilencve-
nedik születésnapját.
-Mai napig tornázom, naponta leg-
alább 20 percet, de sokat sétálok és 
kerékpározok is, a jó időben pedig 
kint az udvaron, a kertben dolgoz-
gatom. Már várom a tavaszt, mert 
metszeni kéne a szőlőt – sorolta Cali 
bácsi.

Cali bácsinak Juhász Zoltán polgármester is átadta jókívánságait 

Szépkorú városlakót 
köszöntöttek

Az Egész-
ségfejlesz-
tési Iroda 
Nagykállói 
Járás mun-
katársai 
szervezésé-

ben február 19-én harmadik ala-
kommal került megrendezésre az 
Alzheimer Café program, amely 
a demenciával élő személyek és 
hozzátartozóik részére és segíté-
se céljából szervezett találkozó, 
melyet negyedévente tartanak 
szakember részvételével. 

Ezen az alkalmon kávéházi előadás 
keretében hallhattak a résztvevők 
Gyulai Anikó Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Kar tanársegédjé-
től az „Alzheimer a hozzátartozók 
szemszögéből” témáról.  Az elő-
adó interaktív módon és szemé-
lyes érintettség alapján igyekezett 
bemutatni egy Alzheimer beteg 
ember életét, pillanatait, családban 
töltött napjait, nehézségeit, és a 
hozzátartozók segítő lehetősé-
geit.  Előadásában a betegség 
fizikai, pszichés és szellemi 
változásain túl hangsúlyozta 
a beteg családban eltöltött 

idejének fontosságát, a család tá-
mogató erejét, és azt, hogy hogyan 
segíthetnek a mindennapokban az 
érintetteknek. 
A résztvevők egy csésze tea, vagy 
kávé elfogyasztása közben az elő-
adást követően kötetlen beszélgeté-
sek során oszthatták meg egymással 
tapasztalataikat, továbbá a témához 
kapcsolódó kérdéseikre is választ 
kaphattak az előadótól, aki szemlél-
tette a kávéházi előadás végén, hogy 
az Alzheimer betegséggel érintett 
személy napjai lehetnek pozitív ki-
menetelűek, ha az adott készségeit, 
képességeit gyakorolhatja ezen idő-
szakban, mely nemcsak az érintettre, 
hanem a hozzátartozókra is optimá-
lis hatással lehet és erőt adhat a lelki 
megerősödéshez, feltöltődéshez.

Fekete Melinda
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A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!

UTCAI  
FUTÓVERSENY

2019. március 15-én
Nagykálló, Szabadság tér

rajt: 9 órakor
Nevezés: a szökőkút előtt  

8.30-tól, 8.55-ig
A futóverseny az alábbi korcsoportok-
ban lesz megrendezve:                                    

Óvodás leány• 
Óvodás fiú• 
Általános iskolás alsós leány                 • 
Általános iskolás alsós fiú• 
Általános iskolás felsős leány• 
Általános iskolás felsős fiú• 
Középiskolás leány• 
Középiskolás fiúk• 
Felnőtt nő• 
Felnőtt férfi• 
Senior nő (45 év fölött)• 
Senior férfi (45 év fölött)• 

Minden korcsoport első három helye-
zettje díjazásban részesül.
Mindenkit szeretettel várnak a rende-
zők:
Szabadidősport és Természetbarát 
Egyesület (SZATE Nagykálló)
Nagykálló Város Önkormányzata
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.

Pacsuta István (Kossuth út)
Baranyi Ferencné (Kölcsey u.)
Kerezsi Gusztávné (Bátori út)
Kerényi József (Csokonai u.)
Frózsi Sándorné (Ady E. u.)
Márta Károlyné (Széchenyi út)
Sógor Zoltán (Nagykertiszőlő út)
Torma Istvánné (Kossuth út)
Mészáros György (Damjanich u.)
Abonyi Zsolt (Vasvári P. u.)
Rimóczi Péter (Simonyi út)
Szulyák Andrásné (Kossuth út)
Márta Csaba (Szakolyi út)
Kiss Antal (Május 1. u.)
Bánszky András (Táncsics M. u.)

ELHUNYTAK  
2019. január-február

MEGEMlÉKEZÉS
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre,
A halál nem jelent feledést és véget,
Amíg élnek azok, akik szeretnek Téged.

 
tErdIK JáNOSNÉ (árPád ANNA)  

halálának 2. és férje, 
tErdIK JáNOS 

halálának 31. évfordulójára
fájó szívvel emlékeznek: gyermekei, unokái és dédunokái.

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezem drága feleségemre, 

ÉVIKÉrE, 
aki március 13-án lenne 65 éves.

Ungvári Attila

A versenyek helyszíne: Nagykállói Városi Sportcsar-
nok és a MSZC Budai Nagy Antal Szakgimnázium 
tornaterme. A rendezvényt Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere nyitja meg (9 órakor) a Városi 
Sportcsarnokban.

Eredményhirdetés: 16.30 óra.
A röplabdatornán 5 ország (Magyarország, Lengyelor-
szág, Románia, Szlovákia, Ukrajna),
16 női és mix (vegyes) csapata lép pályára.

Nagykállói röplabda Sportegyesület

A Nagykállói röplabda Sportegyesület (NArE) 2019. április 6-án (szombaton)  
9 órai kezdettel szervezi meg Nagykállóban a 9. NArE rÖPlABdA KUPát.

A SZATE 2019. március 9-én (szom-
baton) a Nagykállói Városi Sportcsar-
nokban 16 óra 30 perckor kezdődő 
teremlabdarúgó mérkőzésen köszönti 
Kerezsi Lászlót, a nagykállói kapusle-
gendát. Az ünnepelt tiszteletére szer-
vezett mérkőzésen a Budapesti Ven-
dégek (a kis Cali csapata) és a SZATE 
csapata mérkőznek meg egymással.
Játékvezető: Nagy Sándor
Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
SZATE!

Meghívó

Cali bácsi 90 éves

A Magyar Posta Zrt.
Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság

Nagykálló posta csapatába

Kézbesítő munKatársat Keres

Ha szereti a változatos és aktív munkát, precíz, és fontos Önnek, hogy ne legyen 
helyhez kötve munkavégzése alatt, akkor jelentkezzen hozzánk!

Milyen feladatai lennének?
- Levelek és küldemények kiszállítása a címzettek részére
- Hírlap előfizetések gyűjtése
- Hírlapok és sorsjegyek értékesítése
- Elszámolás a küldeményekkel és a beszedett összegekkel

Tudjuk, hogy a pénz kezelése különösen felelősségteljes feladat, ezért pénzkeze-
lési pótlékkal is honoráljuk. Az értékesített termékek után teljesítmény elismerést 
is adunk! Belépését követően segítséget és képzést is nyújtunk, hogy könnyen és 
hatékonyan el tudja látni jövőbeli feladatait.

Önt keressük, ha rendelkezik az alábbiakkal:
- 8 általános iskolai végzettség
- Bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány

További információk:
- A munkavégzés helye: Nagykálló posta és kézbesítési körzetei
- Bérezés: megegyezés szerint
- Napi munkaidő: 4 óra

A munkakör betölthető: 
a kiválasztást követően azonnal

Jelentkezni lehet: 
folyamatosan a munkakör betöltéséig, de legkésőbb 2019. március 21-ig.

Várjuk a jelentkezését:
- Részletes, fényképes szakmai önéletrajz és fizetési igény megjelölésével
- Az következő referenciaszámra hivatkozva: KE-124/2019

A munkakörrel kapcsolatban további információt ad:
-  Lorencz Gábor, körzeti postavezető (Nyírbátor 1 posta) a +36-30/771-3551 

telefonszámon,
-  Budaháziné Molnár Irén Lilla, postavezető (Nagykálló posta) a +36-30/771-

1515 telefonszámon.

Jelentkezési cím:
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Munkaügyi Csoport
Levélcím: 4026 Debrecen Múzeum u. 3.
E-mail cím: toborzaskelet@posta.hu

ÁLLÁSAJÁNLAT
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. március 22. 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. március 29-én jelenik meg.  

Lapzárta: 2019. március 22.

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

A gyermeknek tudnia kell,  
hogy ő egy csoda,

hogy a világ kezdete óta nincs,
és a világ végezetéig nem lesz még 

egy olyan gyerek, mint Ő.

VErES GABIKát 
1. és 

VErES VINCÉt 
3. születésnapja alkalmából 

szeretettel köszöntjük.
Anya és Apa

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96. 
TEL.: 42/262-010

KISZÁMÍTHATÓ  
MEGOLDÁS  

FÉSZEKRAKÁSHOZ

Takarék Otthon  
Lakáshitel

Lakást vásárolna?  
Felújítaná vagy bővítené otthonát? 
Nem jogosult az állami támogatásra? Igényeljen 
Takarék Otthon Lakáshitelt kedvezményekkel!

Keresse a piaci kamatozású Takarék Otthon Lakáshiteleket, 6 hónapra, 5 vagy 10 évre rögzített kamatozással  
a Takarék Csoport értékesítési hálózatában!

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 THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 
a 2019. február 01. napjától hatályos irányadó kondíciók alapján. A THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények 
mértéke befolyásolja. Kérjük, a hitelfelvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitelek pontos kondícióiról! 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Otthon 
Hitelek 3 kamatozási típusára vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési 
Feltételeiben találhatóak, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és a www.takarekcsoport.hu  
weboldalon érhet el. További részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz. A Takarék Otthon Hitel a  
www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

THM:

2,61%– 
8,13%

www.takarekcsoport.hu

Takarek_Csoport_OtthonLakashitel_157x204mm_febr.indd   1 2019-02-06   08:48:21

I N G A t l A N

Nagykálló belvárosában fel-
újítást igénylő 100 nm-es ház 
4002 nm telken eladó. Telefon:  
+36 70 366 3541 
Nagykálló, Kállai Éva utcában 
3 szobás, nagy nappalis, ker-
tes, családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 955 4171
Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, 
fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű 
(gáz, vegyes tüzelésű kazán), fel-
újítást igénylő, régi típusú, kertes 
családi ház eladó. Telefon: (42) 
264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykállóban, frekventált helyen, 
önálló 1,2 ha gyümölcsös pincetá-
rozóval eladó. (Telephelynek kivá-
ló.) Telefon: +36 30 836 2775

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. 
alatt jó állapotban lévő, 4 szobás, 
nagykonyhás, ebédlős, összkom-
fortos, kis kertes családi ház eladó, 
kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes 
tüzelésű, 2 db cserépkályhával.  Te-
lefon: +36 20 315 4687

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

Nagykálló, Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 
2100 nm-es zártkerti ingatlan el-
adó. A telekhatáron villany van. 
Telefon: +36 30 360 8986 vagy  
+36 30 955 3653  

Nagykálló, Papréten 1800 
□-öl szántóföld eladó. Telefon:  
+36 20 928 7917

E l A d á S - V É t E l

Kombi babaágy pelenkázó szek-
rénnyel, leesés gátlóval és ifjúsági 
ágy egyben – matraccal –eladó. Te-
lefon: +36 20 242 4566
Ford Tranzit eladó. Telefon:  
+36 30 836 2775
Eladó 20 m x 16 m-es fólia, M 10-
es láda (20 db), 4 pár gumicsizma, 
4 db benzines kanna, gázpalack 
lángégővel (üst alá), kukorica-
morzsoló, boroshordó. Telefon:  
+36 30 668 4239
SENCOr gyümölcslékészí-
tő 6000 Ft áron eladó. Telefon:  
+36 30 384 6586
Eladó 300 literes fagyasztóláda 
jó állapotban, 300 literes szemes 
terménytároló fémládák. Telefon:  
+36 20 928 7917
Eladó műanyag ajtó, 150 x 180-as 
ablak (fa), üst-üstház, hurkatöltő, 50-
es méretű új irhakabát, női irhakabát, 
kézi kiskocsi, 16’-os gyerekkerék-
pár, koksz. Érdeklődni: naponta 17 
óra után. Telefon: (42) 264 294
Női kabát, franciaágy takaró, pap-
lan-párna szett, szőnyeg eladó. Te-
lefon: +36 20 628 5595

Eladó háztáji kézi kocsi, kukorica-
morzsoló, 200 l terménytároló kád 
(vastag lemez), 43-as bélelt férfi-
csizma. Telefon: +36 70 237 2244
traktorra szerelhető villás 
emelő, 1 db hótoló, 1 db gally-
szecskázó, robogó, vízszivattyú 
SDMO-ST 2,36 H eladó. Telefon:  
+36 20 520 4618
dohányzóasztal, Beko televízió, 
magnós rádió, táskaírógép, mos-
dó, előszobafal eladó. Telefon:  
+36 70 278 4264
Eladó 1-es lovas eke, korongfűrész 
tengely, Hajdu forgótárcsás mosó-
gép, egyhengeres benzinmotor, ro-
tációs kapa, kézi kukoricamorzso-
ló, elektromos és benzinmotoros 
fűnyíró, MTZ generátor. Telefon: 
(42) 797 042
Eladó jó állapotban lévő, 4 elemes 
szekrénysor, 1 db (lánynak való) 
heverő. Hívjon a részletekért! Tele-
fon: +36 30 543 3636

A l B É r l E t E t  K E r E S

Két felnőtt és két gyermek bú-
torozatlan albérletet keres hosz-
szú távra Nagykállóban. Telefon:  
+36 30 355 2036

M U N K á t  K Í N á l

Megbízható, hozzáértő kertészt 
keresünk dísz- és konyhaker-
tünk rendszeres gondozására. 
telefon: +36 30 489 7209


