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Tereprendezés a Petőfi utcában
Március

Ünnepeljünk együtt!

15.

Az előkészítő földmunkák elvég-
zése és a szükséges engedélyek be-
szerzését követően a belvárosban, 
az Árpád utca elején elkezdődött 
a PEPCO Magyarország kiskeres-
kedelmi vállalat üzletének építé-
se. Az elsősorban lakberendezési 
és ruházati (non-food) termékeket 
forgalmazó áruházlánc nagykállói 
boltjának kialakítása a következő 
hónapokban történik meg, de azt 
egyelőre nem tudni, hogy mikor tol-
hatjuk be először a bevásárlókocsit 
a polcok közé. 
Sokak számára örvendetes az áru-
házlánc boltnyitása városunkban, 
mert amellett, hogy széles válasz-
tékban és jó árakon kínálják termé-
keiket, munkalehetőséget is teremte-
nek, hiszen már keresik a nagykállói 
üzletbe a munkatársakat (http://

pepco.hu/karrier/allasajanlatok/ ol-
dalon).
- Városvezetőként természetesen 
nagyon kedvezőnek tartom az áru-
házlánc nagykállói boltjának meg-
nyitását, több szempontból is. Egy-
részt pozitív, jó hatással lehet majd 
Nagykálló gazdasági életére és remél-
hetőleg elindít egy olyan folyamatot, 
amelynek köszönhetően nagyobb ér-
deklődés mutatkozik majd városunk 
iránt más, multinacionális vállalatok 
részéről. Másrészt, amennyiben az új 
művelődési központ is megvalósul a 
belvárosban, a beruházásoknak kö-
szönhetően egy látványos, nyitott tér 
épülhet ki, ahol a bevásárlás után meg 
lehet pihenni, vagy a rendezvény-
ház kávézójában fel lehet frissülni 
– mondta Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere.

Nagykálló turisztikai szelfipontja a Kállai Kettős térre került

Főleg a Petőfi utcai Szivárvány 
Tagóvodába és a bölcsődébe 
gépkocsival érkezőknek jelent 
problémát az intézmény előtti 
parkolás a reggeli és a délutáni 
órákban. A város vezetése most 
ezen az áldatlan állapoton próbál 
enyhíteni új megállóhelyek kiala-
kításával. 

Első lépésben - az önkormányzat 
tulajdonában lévő - Petőfi utcai in-
gatlanon elhelyezett, sok kritikát ért 
építési törmeléket szállították el az 
önkormányzat munkatársai és gépei 
segítségével. A munkagép előbb fel-
lazította, kiemelte a még ép, felhasz-
nálható téglákat, amelyet a munká-
sok raklapokra szedtek, lefóliáztak 
és a Bátori úti telephelyre szállí-
tottak elhelyezésre, míg egy kö-
vetkező építkezésnél nem kerülnek 
felhasználásra. A törmelék további 

részét és a téglaport járműre rakták 
és elszállították, hogy ledarálják és 
az önkormányzati utak építésénél, 
javításánál felhasználják, beépítsék 
az így kapott alapanyagot. A Pető-
fi utcai ingatlanon pedig rövidesen 

megtörténhet a tereprendezés: a ke-
rítés elbontása, az elburjánzott nö-
vények kivágása, a talaj tömörítése, 
esetleg az udvar zúzott kővel való 
leszórása, hogy alkalmassá váljon 
gépjárművek parkolására.

Elszállították az építési törmeléket

A február végén tartott testületi ülé-
sen a képviselők többsége amellett 
tette le a voksát, hogy a régi műve-
lődési központ helyén megépüljön 
egy új, térségi rendezvény és konfe-
renciaközpont, amelyet elsősorban 
az tesz indokolttá, hogy a meglévő 
olyan rossz állapotban van, hogy új 
építése lehet a jó megoldás. A napok-
ban Horváth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere bejárást tartott az épü-
letben, amelyet a Nagykállói Televí-

zió rögzített, illetve fotódokumentá-
ció készült, hogy a lakosság is tiszta 
képet kapjon a valós helyzetről, nem 
pedig egyirányú információkat az 
épület állapotáról.
A bejárás során nyilvánvalóvá vált, 
hogy az egész épület aljzata meg-
süllyedt, amit a tartó és a belső falak 
is követtek, megereszkedtek, rajtuk 
súlyos repedések alakultak ki. A be-
ázások következtében több helyen 
levált a vakolat, leszakadt az álmeny-

nyezet, penészedés keletkezett és 
korrodálódott a fal a csapadékvíz el-
vezető rendszer hibája miatt. Tovább 
rontott a helyzeten, hogy az épület 
alatt húzódó régi (vas)cső rendszer 
meghibásodása következtében a víz 
többször elöntötte a belső tereket. 
A bejárás során elhangzott, hogy az 
épületen a megépítése óta nem volt 
nagyobb felújítás, így annak hiányá-
ban történt az állagromlás az utóbbi 
években. Folytatás a 2 .oldalon!

Pont került a rendezvényközpont 
építésének ügyére

Már javában tart az építkezés a területen
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A képviselők döntöttek a  
város idei költségvetéséről
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Pont került a rendezvény-
központ építésének ügyére

Február 27-én tartotta soron kö-
vetkező ülését az önkormányzat 
képviselő-testülete. A tanácskozá-
son több, fontos ügyben is döntés 
született, de a legfontosabb, hogy 
ezen a napon fogadták el a város 
idei költségvetését. 

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a költségve-
tési rendeletet 3 493 896 244.- Ft 
bevételi és kiadási főösszeggel fo-
gadta el, amely nem tartalmazza az 
irányítószervi támogatás összegét 
(362 043 464 Ft). A rendelet elfoga-
dása előtt elhangzott, hogy az elő-
irányzatokban jelentős eltérés mu-
tatkozik az előző évhez viszonyítva 
a már megérkezett és várható Euró-
pai Uniós pályázati források miatt. 
Az önkormányzat intézményeinek 
igen szigorú költségvetési terveze-
te a 2020-as évre is érvényes, ahol 
a személyi jellegű kiadások tartal-
mazzák az éves működéshez szük-
séges alapilletményeket, kötelező 
pótlékokat, jubileumi jutalmakat, 
valamint a működéshez kapcsolódó 
valamennyi indokolt költséget.

* * * * *
Nagykálló Város Önkormányzata 
a Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft-vel konzorciumban pályázott 
a ,,Zöld Nagykálló Projekt” című 
program megvalósítására, mely-
nek része az új rendezvényház 
kialakítása. Ennek megépítésé-
re a jóváhagyott támogatás nettó  
364 181 000.- Ft, melyből az ÁFA 
rész visszaigényelhető. A képvi-
selő-testület az ülésen hosszan 
tárgyalt arról, hogy a rendezvény-
ház kialakítása milyen formában 
történjen meg, épüljön-e új, vagy 
pedig a meglévőt újítsák fel. A vá-
ros vezetője – a döntés meghoza-
tala előtt - elmondta, hogy a meg-
ítélt támogatáshoz új építés esetén 
270-300 millió forint plusz forrás 
szükséges, amelynek egy részére a 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet sze-
rint költségnövekmény igényt lehet 
benyújtani, melynek maximális ösz-
szege 134 999 998 Ft. A felújításhoz 
kapcsolódó költségbecslés szerint is 
220-230 millió forint többletforrás 
szükséges, de egy felújítás esetén 
sokkal nehezebb a pontos költséget 
megbecsülni, hiszen a kivitelezés 
során felmerülhetnek előre nem lát-
ható problémák, amelyek további 
jelentős költségeket generálnak. 
 A jelenlegi művelődési központ 
elbontása nem szerepel a támoga-

tott költségek között, azt az önkor-
mányzatnak saját forrásból szüksé-
ges megvalósítania. „Erre is kértünk 
ajánlatot, de a vállalkozók pontos 
költségeket csak bontási engedély 
alapján tudnak meghatározni” – 
mondta Horváth Tibor polgármes-
ter.
A képviselők többségi, név szerinti 
szavazással végük minden szem-
pontot figyelembe véve az új építése 
mellett döntöttek, amelyet a ,,Zöld 
Nagykálló Projekt” című program 
keretében kívánják megvalósítani, 
az elnyert támogatáson felül pedig 
a Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft., mint beruházó részére bizto-
sítják a megvalósításhoz szükséges 
többletforrást. 

* * * * *
A Nagykállói Református Egy-
házközség szándéknyilatkozatot 
nyújtott be a képviselő-testület elé, 
hogy egyházi fenntartásba átvennék 
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltató Központ ál-
tal működtetett Nagykállói Idősek 
Szociális Intézetét. Mint ahogyan 
egy évvel ezelőtt, úgy ezúttal sem 
támogatta a testület az egyházköz-
ség kérelmét.
A Nagykállói Római Katolikus 
Egyházközség szintén jelzéssel élt 
és szándékát fejezte ki Nagykálló 
Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felé a nagykállói bölcsőde 
és óvoda egyházi fenntartásba tör-
ténő átvételéről. Az ülésen elhang-
zott, hogy mindkét intézményben 
a szakmai beszámolók, illetve a 
felügyeleti szervek tájékoztatása 
alapján példaértékű oktató-nevelő 
szakmai munkát végeznek, amihez 
az önkormányzat minden segítséget 
és lehetőségeihez mérten minden 
anyagi támogatást biztosít. Ezeket 
a szempontokat is figyelembe véve 
elutasították az intézmények egyhá-
zi fenntartásába kerülését.

* * * * *
Jóváhagyta a képviselő-testület a 
helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről 
szóló önkormányzati rendeletet. Az 
önkormányzat évente az alábbi ala-
pokra ír ki pályázatot: 
a)  Sport Alap: a támogatási keret  

55 %-a 
b)  Közbiztonsági Alap; a támogatá-

si keret 7,5%-a 
c)  Kulturális Alap: a támogatási ke-

ret 25%-a 
d)  Karitatív Alap: a támogatási keret 

7,5%-a. 

e)  Környezetvédelmi, önerő és vá-
ratlan kiemelkedő esemény tá-
mogatására szolgáló alap a támo-
gatási keret 5%-a. 

Az önszerveződő közösségek pénz-
ügyi támogatása iránti pályázatokat 
írásban, ún. Pályázati Adatlapon, a 
polgármesteri hivatalhoz kell be-
nyújtani a tárgyévi költségvetésről 
szóló rendelet kihirdetését követő 
15 napon belül. 

* * * * *
Módosította a testület a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormány-
zati rendeletét. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatás díja Nagykálló Vá-
ros közigazgatási területén lakosság 
általi megrendelés esetén az alap-
díj: 3000 Ft/szállítás + ÁFA, ürítési 
díj: 1000 Ft/m3 + ÁFA,
közületi megrendelés esetén: alap-
díj: 4000 Ft/szállítás + ÁFA ürítési 
díj: 1000Ft/m3 + ÁFA 

* * * * *
Döntött a képviselő-testület a 
Nagykállói Polgármesteri Hivatal-
ban foglalkoztatottakra kiterjedő 
2020. évi igazgatási szünet elren-
deléséről. Nagykálló Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény alapján 
nyári igazgatási szünetet rendel el 
2020. augusztus 10. napjától au-
gusztus 19. napjáig.

* * * * *
Nem támogatta a testület Kovács 
György (a Demokratikus Koalíció 
képviselője) beadványát, amely he-
lyi népszavazás kezdeményezésére 
irányult, a Nagykálló Város terüle-
tén létesítendő gombaüzemmel kap-
csolatban. Az indoklásban elhang-
zott, hogy az elmúlt hónapokban 
több szakértői vélemény is született 
ennek tárgyában, több lakossági 
fórumot is szerveztek a városban, 
majd a lakosság kérésének is eleget 
téve a korábbi kenderáztató terüle-
tére tervezett üzemet áthelyezték az 
ipari parkba, így nincs jogosultsága 
annak, hogy ebben a kérdésben nép-
szavazást tartsanak, elsősorban idő-
húzás miatt, másrészt a törvény sem 
teszi lehetővé, ugyanis az Nsztv. 34. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerint a 
helyi népszavazás kezdeményezője 
az önkormányzat képviselő-testület 
tagjainak legalább egynegyede. A 
szavazáson 1 képviselő támogatta a 
népszavazás kezdeményezését.

Folytatás az 1. oldalról
- Mindezeket a komoly problémá-
kat felújítással, alábetonozással nem 
lehet kijavítani - mondta Horváth 
Tibor polgármester - Felmerült an-
nak ötlete is, hogy a meglévő épület 
hasznos négyzetméterét csökkent-
ve, külső jellegét megtartva történ-
jen meg a felújítás, ami az épület 
fenntartási költségét csökkentené. 
A pályázat új épület kialakítását és 
a rekonstrukció lehetőségét egyaránt 
támogatja, azonban vannak kötelező 
elemek, amelyeket a felújítás során 
is hasonló műszaki tartalommal 
kellene megtölteni, mint új építése 
esetén. 
Szeretném megcáfolni azokat a va-
lótlan állításokat, hogy az elmúlt 
évek során a képviselő-testület ha-
nyag, gondatlan magatartása követ-
keztében tovább romlott az épület 
állaga, mégpedig azáltal, hogy a 
csapadékvíz elvezető nyílásokat az 
önkormányzat szándékosan betömí-
tette, annak érdekében, hogy beázást 
idézzen elő. Ez olyannyira nem igaz, 
hogy az említett cső, nem vízelveze-
tő csatorna, hanem szellőző nyílás, 
ami éppen amiatt lett lezárva, hogy 
ne folyjon be víz az épületbe – je-
lentette ki a városvezető – Valótlan 

továbbá az az állítás is, hogy a bon-
tással az a célom, hogy a családom 
tulajdonában lévő üzletház jobban 
„láthatóvá” váljon. Ez badarság, hi-
szen annak megépítésekor lehetőség 
lett volt arra, hogy közvetlenül az út 
mellé kerüljön. 
A városvezető ezen kívül beszélt ar-
ról is, hogy funkcióját tekintve egy 
nagyon jól megtervezett épület az új, 
közösségi térként is funkcionáló ren-
dezvényközpont.
- Korábban a lakosságtól érkezett 
visszajelzések alapján (a Nagykállói 
Hírmondóban és a honlapon megje-
lenő kérdőív kitöltése után) kijelent-
hetjük, hogy az új épület külső meg-
jelenése nem nyerte el a tetszésüket, 
viszont a belső kialakítása pozitív 
fogadtatásra talált. Ezért egyeztet-
ve a tervezővel, sikerült egy olyan 
megoldást találni, ami által egy 
nyeregtetős tetőfedést és egy klin-
kertégla borítást kap majd, ezáltal 
egy klasszikus megjelenése lesz az 
épületnek. Kialakítása a pályázati 
forrásból és önerővel kiegészítve kb. 
600 millió forintból valósulhat meg, 
utóbbi összeget, a becslések alapján, 
két év alatt ki tudná gazdálkodni az 
önkormányzat – tette hozzá Horváth 
Tibor polgármester.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a 2019. évi CX. tör-
vény értelmében 2020. március 
01. napjától a jegyző építésügyi 
igazgatási feladatainak ellátása 
megszűnik a Nagykállói Pol-
gármesteri Hivatalban. Legkö-
zelebb a Nyírbátori Járási Hiva-

talban (Nyírbátor, Martinovics 
utca 19., telefon: (42)795-040, 
e-mail: nyirbator@szabolcs.
gov.hu) tudják az ügyfelek az 
építésügyi igazgatási feladatai-
kat elintézni.

Bereczki Mária 
jegyző 

Megszűnt az építésügyi 
ügyinézés a hivatalban

Egy Like-kal nem ment életet, egy véradással hármat is

Véradás helye:
Városháza, Házasságkötő terem

(Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. fszt.)
Véradás ideje: 

2020. március 27. (péntek)  
8.00-12.00 óra között. Személyi igazolványát, TAJ és lakcím kártyáját feltétlenül  

hozza magával!

Kedves véradók és leendő donorok! Gondoljon azokra, akik kórház-
ban, otthonukban betegen várják az Önök segítségét, az életet men-
tő vért. Ha úgy érzi, hogy egészséges és szívesen segítene, jöjjön el!
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Tavaszváró „gondolatok”...
Egy dolgot most tisztázhatunk! A 
környezetünket.
Téltábornok ebben a téli szezonban 
nem a legnagyobb erőbedobással 
„támadott”, viszont mint minden 
évben a téli időjárás megtette ha-
tását, és mint gondosan elkészített 
frizurát, jól „összeborzolta” kör-
nyezetünket.
Közeledik a tavasz, némi ízelítőt 
már kaphattunk az elmúlt napok-
ban. Ahogy az időjárás egyre jobb 
lesz, a tavaszi napsugarak jelzik, 
hogy itt az ideje az „összebor-
zolt” környezetünket megigazítani. 
Új év, új polgármester, és egy telje-
sen új korszak. A tavasz beköszönte 
mellett, egy új korszak beköszönte 
is várható Nagykállóban.
Az új városvezetés célja, hogy sok-
kal rendezettebb, szebb, barátságo-
sabb Nagykállóban éljen mindenki 
a tipegő gyermekektől a legidősebb 
lakosokig. Saját erőforrásait biz-
tosítva, maximálisan arra töreked-
ve, hogy a város területén rend és 
tisztaság legyen. Ennek érdekében 
folyamatban van több funkció ellá-
tására alkalmas gépek beszerzése, 
melyek képesek lesznek az utcák 
seprésére, lombszívásra, vagy akár 

szükség esetén hótolásra is. Új sze-
métgyűjtők kerülnek kihelyezésre, 
így a szemétnek a közterület he-
lyett azokban a helye.

Segítsünk a városnak!
Szépítsük meg környezetünket 
együtt, hiszen otthonunk a környe-
zetünk! Nézzünk szét a saját terü-
letünkön, tüntessük el a tél nyoma-
it, várjuk a tavaszt! Tisztítsuk ki a 
csapadékvíz elvezető rendszereket, 
szedjük össze a szemetet, tüntes-
sük el a felesleges homokot, galy-
lyakat. Ha mindenki odafigyel és 
törődik a természettel, akkor máris 
sokkal tisztább és egészségesebb a 
bolygónk, ezzel együtt Nagykálló 
is. Csökkenthetjük természetünk 
terhelését, tisztábban tarthatjuk vá-
rosunkat.
Gondoljuk az idős emberekre is! 
Amennyiben közvetlen környe-
zetünkben élnek idősek, akik nem 
boldogulnak önerejükből, segítsünk 
nekik is, vagy kérjük a városgond-
nokunk Nagy Ilona segítéségét.
Ébred a természet, ébredjünk mi 
is!
Tegyük példaértékűvé Nagykállót 
tisztaságával!
Tiszta udvar rendes ház, legyünk 
együtt egy nagy család!

Szabó Gyuri bácsi, a bükki 
füvesember év végén járt vá-
rosunkban, s előadásán nagyon 
sok embernek adott tanácsokat 
különböző egészségügyi problé-
mákra. 

Így tél végén, a különböző vírusok 
terjedése idején talán a legidősze-
rűbb, hogy néhány javaslatát, ta-
nácsát megfontoljunk egészségünk 
megőrzésére érdekében.

Tél végén milyen tanácsai 
vannak Gyuri bácsinak, hogyan 
védekezzünk az ilyenkor gyakori 
vírusokkal, betegségekkel szem-
ben? 
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy 
a szervezete állandóan legyen vé-
dett állapotban. A következőket 
kell tenni: este készíteni kell egy 
csésze csipkebogyóteát, úgy hogy 
a bogyók reggelig hideg vízben áll-
janak. A csipkében ugyanis tízszer 
több a C-vitamin, mint a citromban. 
Reggel egy csésze fürtösmentateát 
kell leforrázni, majd 15 perc után 
leszűrni, ezután a csipketeával ösz-
szekeverni és egész napra elosztva 
meginni a fél liternyi gyógyteát, 
ezáltal állandó védettséget kap a 
szervezet. Kisgyerekeknek már 2 

éves kortól lehet kakukkfűteát is 
készíteni. A felnőtteknek érdemes 
lenne legalább ősszel és tavasszal 
egy (bél)tisztító kúrát is csinálni.

Hogyan kell ezt végezni?
Erre van egy csalánlevélteakeverék, 
amiből naponta egy csészével kell 
elfogyasztani két héten keresztül. 
Mindezek mellett mozogni, tor-
názni, sportolni kellene és betartani 
a helyes étkezési szabályokat, az 
immunrendszerünk 70 százaléka 
ugyanis a bélrendszerükben műkö-
dik, ezért annak a működését kell 
segíteni.

Milyen ételek fogyasztásával le-
het segíteni a szervezetünknek?
Rostos ételeket kell enni, hogy 
segítse a bélrendszer működését, 
emellett vannak olyan teák is, ame-
lyek jó hatással vannak.

A kutatások szerint a magyarok 
nagyon sok gyógyszert fogyasz-
tanak.
Készült egy felmérés, amely szerint 
a magyar emberek 40 százaléka a 
nátha, az influenza és egyéb beteg-
ségek megelőzésére már gyógy-
növényeket használ. Érdemes és 
kell ezeket rendszeresen fogyasz-
tani, mert segítenek a májuknak 
(pl. a mezei katáng), a vesénknek 
(az egynyári üröm), a galaj, vagy 
nyírfalevéltea a szívünknek, a vér-
nyomásunknak. 

Önnek egyébként mi a hitvallása 
az egészséges életmód tekin-
tetében?  Gyógynövények és 
amennyiben szükséges gyógyszer 
alkalmazása?
Gyógyszert én egyáltalán nem 
használok. Nekem az az álláspon-
tom, hogy minden betegségre van 
gyógynövény, a megelőzésére 
pedig a rendszeres mozgás és az 
egészséges étkezés..

Érdemes megfontolni a bükki 
füvesember tanácsait

Gyuri bácsi jó tanácsai

Év eleji munkák

Égett a nádas Harangodon

Színes volt az idei 
farsang is

A város szinte minden pontjáról lát-
ni lehetett, ahogy – február 25-én 
órákon át - hatalmas füst gomoly-

gott a Harangod felől. A szakembe-
rek nem erősítették meg, hogy mi 
okozta a tűz keletkezését, aminek 

következtében mintegy negyven 
hektáron égett foltokban a nádas a 
víztározó és Harangod tanya terü-
letén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság mb. szóvivője, Dudás Szilvia 
tű. főhadnagytól megtudtuk, hogy a 
mintegy negyven hektáros nádasból 
húsz hektár égett le Nagykállóban. 
A káresethez öt járművel húsz tűz-
oltó vonult, a kiemelt riasztási foko-
zatú tűz oltását a katasztrófavédel-
mi műveleti szolgálat irányította. A 
lángokat a beavatkozók kéziszer-
számokkal, puttonyfecskendőkkel 
és gyorssugarakkal fékezték meg. 
Személyi sérülés nem történt.

Februárban még a téli mulatozás, 
a farsangi és a báli szezon idejét 
éltük.  Farsang a színek, a zene és 
a maszkok ünnepe is. Ha lett volna 
tél, akkor azt űzhettük volna far-
sang idején. Ebben az időszakban 
egymást érték a különböző mu-
latságok, bálok, jótékonysági és 
egyéb estélyek. Az óvodákban, az 
iskolákban is az egyik legizgalma-
sabb időszak ez, amikor előkerül-

nek az álarcok és a színes, farsangi 
hangulatot idéző dekorációk.
A Nagykálló Brunszvik Teréz Óvo-
da tagintézményeiben a gyerekek 
az óvó nénikkel már napok óta ké-
szültek a farsangi mulatságra.
A Szivárvány Tagóvoda ünnep-
ségén hercegnők, boszorkányok, 
szuper- és mesehősök lepték el az 
intézmény auláját és kezdetét vette 
a közös mulatozás.

A tűzoltóknak nemcsak a nádas, hanem a harangodi fák között terjedő tüzet 
is meg kellett fékezniük

Bár szükség lett volna az igazi 
télre, úgy tűnik, idén elmaradt. 

A szokatlanul enyhe időjárás azon-
ban kedvezett annak, hogy a város 
területén, az önkormányzat köz-
munkaprogramjában résztvevő 
munkatársak, az elmúlt hetekben 
elkezdjék azokat a munkálatokat, 
amelyek a közterületek karbantar-
tásához, gondozásához szüksége-
sek. Ilyen munkafolyamat például 
a parkok, terek, külterületek tisztí-
tása, az elburjánzott növények irtá-
sa, túl nőtt gallyak nyesése.
- A Születések parkjában elvégez-
tük azokat a munkafolyamatokat, 
amelyek a parkfenntartáshoz szük-
ségesek, mint például az elburján-
zott sövények kivágása, gallyak 
nyesése, a terület tisztítása, míg a 

Debreceni és a Kossuth úton a köz-
világítást is akadályozó fák, cserjék 
nyesése, ahol szükséges volt, azok 
irtása. 
A bálványfának is nevezett növé-
nyek megmérgezik, kiszorítják az 
őshonos fajokat és ezzel az érintett 
élőhelyek átalakulását, leromlá-
sát okozzák, így az Európai Unió 
területén kiemelt feladattá vált az 
ellenük való védekezés – tájékozta-
tott Nagy Ilona városgazda. - Ilyen 
bálványfákat vágtunk ki és szállí-
tottunk el a kiskállói régi temető 
területéről, továbbá a Korányi Fri-
gyes Görögkatolikus iskola parko-
lójából és a Bajcsy-Zsilinszky E. 
utcai parkolóból. A képviselő-tes-
tület döntése nyomán a Nagykállói 
Rendőrőrs udvaráról, a Kossuth úti 
szennyvízátemelő mellől, illetve az 

Idősek Otthona udvarából vágtak 
ki egy-egy életveszélyessé vált fát 
az önkormányzat munkatársai.
Folyamatban van a város egész 
területén a szemétszelencék fel-
újítása, a hiányzók pótlása. Az ön-
kormányzat munkatársai először 
leszedték a gyűjtőedényeket, majd 
rozsdamentesítették, lefestették 
azokat, egyes területeken a szemét-
gyűjtőket cigarettacsikk tartóval is 
ellátták, most pedig visszahelyezik 
az oszlopokra. A város vezetése ez-
úton is tisztelettel kéri a lakosságot, 
hogy használják ezeket, mert a köz-
területeken dolgozóknak folyama-
tosan problémát jelent az eldobált 
csikkek takarítása. Szintén elkezd-
ték a tereken lévő utcabútorok, pa-
dok felújítását, festését is ezekben 
a napokban.

Környezetünk az otthonunk. 
Tartsuk tisztán, óvjuk!

Szivárványos, színes farsangi forgatag
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Az ápolókat köszöntötték Véget ért a báli szezon

Nagykállói alkotók, művészek

Február 19-én a magyar ápo-
lás megteremtőjének, Kossuth 
Zsuzsanna születésnapján em-
lékeznek meg minden évben az 
ápolókról.

A Magyar Ápolók Napja mára az 
egészségügyben dolgozók egyik 
legkiemelkedőbb eseménye. Ilyen-
kor a betegágyaknál szolgálatot tel-
jesítők munkáját ismerik el. 
Ebből az alkalomból idén is a Me-
gyeházán vette át kitüntetését a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktató-
kórház 25 ápolója, közülük ket-
ten a nagykállói Sántha Kálmán 
Szakkórház dolgozói Hadházyné 
Kertész Katalin, az Általános Pszi-
chiátriai Rehabilitációs Osztály 
osztályvezető főnővére és Zakar 
Józsefné, a II. Általános Pszichiát-
riai Osztály szakápolója részesült 
kitüntetésben.

Hadházyné Kertész Katalin 
20 éve lelkes dolgozója az intéz-
ménynek, aki az ápolói hierarchia 
valamennyi szintjén tapasztalatot 
szerzett. Jelenleg a Sántha Kálmán 
Szakkórház Általános Pszichiátriai 
Rehabilitációs Osztályának főnővé-
re. Pályafutása során az ápolói ké-
pesítés mellett, gyógyfoglalkoztató 

szakasszisztensi végzettséget, dip-
lomás ápolói képesítést, rehabilitá-
ciós menedzseri, szakoktatói képe-
sítést, majd MSC ápolói képesítést 
szerzett. A 2018. évben bevezetett 
állatasszisztált terápia szakmai ki-
teljesedését folyamatosan fejleszti, 
mindezek mellett kiválóan koordi-
nálja a rehabilitációs csapatot. 
Az ápolók példaképeként, szerény, 
de határozott személyiségével, kö-
vetkezetes vezetői módszereivel, 
mindig mosolygós fellépésével 
meghatározó munkatársa a kórház-
nak.

Zakar Józsefné 27 évvel ezelőtt 
kezdte munkáját a nagykállói 
Sántha Kálmán Szakkórházban, 
mint segédápoló. Folyamatosan ta-
nult, 1996-ban pszichiátriai ápoló 
és gondozó, majd 2000-ben klini-
kai szakápoló végzettséget szerzett, 
2015 januárjától a II. Pszichiátriai 
Osztály dolgozója. Szakmai isme-
retének és jó helyzetfelismerésének 
köszönhetően kiváló munkatárs. 
Jókedvével közkedvelt személy a 
betegek és munkatársak körében is. 
Kreativitásának, ötletgazdag tevé-
kenységének köszönhetően sokat 
segít az osztály betegeinek állapot-
javulásában. Munkatársként elhi-
vatott és emberséges. Plusz mun-

katevékenység végzésénél elsőként 
lehet rá számítani.
A Magyar Ápolási Egyesület alap-
szabálya lehetővé teszi, hogy tisz-
teletbeli ápolóvá válasszon olyan 
szakembereket, akik munkásságuk-
kal, elkötelezettségükkel előmoz-
dítják a magyar ápolói társadalom 
elismertségét.
A Magyar Ápolók Napja alkalmából 
tartott központi ünnepségen, Buda-
pesten a Magyar Ápolási Egyesület 
tiszteletbeli ápolóvá avatta dr. Er-
délyi Ágnest, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház Sántha Kálmán 
Szakkórházának telephelyi orvos-
igazgató-helyettesét.

Dr. Erdélyi Ág-
nes orvosigaz-
gatóként és 
főorvosként is 
nagy figyel-
met fordít a 
szakdolgozók 
mind szakmai, 
mind szemé-
lyes fejlődésé-
nek támogatá-
sára. Építő gondolatai, észrevételei 
folyamatosan segítik a közös gon-
dolkodást az ápolás ügyéről a bete-
gek jobb ellátása, a jó munkahelyi 
légkör és a szakmai biztonság meg-
teremtése érdekében. Személyes 
példamutatással vesz részt a beteg-
ellátás szempontjából fontos team 
munkában, és egyenrangú partner-
ként kezeli a szakdolgozó kollé-
gákat, tisztában lévén azzal, hogy 
munkájuk nélkülözhetetlen. Orvosi 
tevékenységében is a betegek iránti 
együttérzés, tisztelet vezérli.

A tavaly Ámos Imre-díjjal kitün-
tetett Földesi Rezső neve a város 
apraja-nagyja előtt ismert. Akár a 
katedráról, a politikai munkássá-
gáról, vagy a Nagykállói Tűzol-
tóságról ejtünk szót, mindhárom 
területen lényeges eredményeket 
köszönhetünk erőfeszítéseinek. Te-
vékenységét a mindenki örömére 
szolgáló alkotói munka, a fafaragás 
teszi teljessé.

- Mióta foglalkozik fafaragással?
Az 1970-es évek eleje óta foglal-
kozom. Többször részt vettem a 
vásárosnaményi fafaragótáborban, 
melynek egyik alapítója és veze-
tője Schmidt Sándor fafaragó, népi 
iparművész volt. Ő segítette ez irá-
nyú képességem kibontakozását, 
fejlesztését.

- Milyen motívumokat alkal-
maz?
Szívesen merítek a képzelőerőm-
ből. Csak és kizárólag a saját fan-
táziámból vett motívumokat hasz-
nálok, legyen az virág, levél vagy 
más összekötő apró motívum.

- Milyen fafajtákat kedvel iga-
zán?
Leginkább a kemény fafajtákat 
szeretem, mert nem szálkásodnak 
faragáskor és simábban, köny-
nyebben szalad a kés benne. A 
gyümölcsfák kiválóak faragásra, 
melyek közül különösen a diót 
és a cseresznyét szeretem. Igazán 
kedvemre való a színük is ezeknek 
a fajtáknak. De nemcsak fával dol-
gozom. Jól felszerelt műhelyem 
van otthon, szívesen munkálko-
dok saját kezűleg a faragott alko-
tások hozzávalóin is, így például, 
ha egy-egy dobozhoz szükség van 
zsanérra, azt is szívesen készítem 
saját magam.

- Mely faragásokra a legbüsz-
kébb?
A kislányomnak gyakorta készítek 
faragásokat, s ezek közül leginkább 
azokra vagyok büszke, melyeknek 
a mindennapokban is jó hasznát 
látja. Így például a szalvétatartók, 
tálcák, egyéb praktikus tárgyak 
készítése kellemes, s megfizetődő 
időtöltés számomra.

- Hol szerepeltek eddig kiállítá-
son munkái?
A vásárosnaményi Faragó Galériá-
ban, valamint a Nagykálló Kincsei 
című kiállításon mutattam be alko-
tásaimat.

- Milyen egyedi mű készült pél-
dául az elmúlt időszakban?
A vejem pálinkafőző tulajdonos, 
s ő készíttetett egy különleges po-
hár szettet a pálinkafőző vendége-
inek kínálásához. Ehhez a szetthez 
készítettem egy speciális asztali 
kínálót, mely diófa és cseresznye-
fa különleges összedolgozásából 

született. A felső része, maga a 
hosszúkás tálca a két végén lévő 
fogantyúkkal, dióból készült, a fa-
ragott lábakkal kialakított alsó rész 
cseresznyefából került megvalósí-
tásra. A két szín, felül a világosabb, 
barnás dióval, alul a vörös árnyala-
tú cseresznyével igazán szép kont-
rasztot alkot.

- Múlt évben vette át az Ámos 
Imre-díjat. Mi volt az első gon-
dolat, mikor értesült róla?
Nagyon megörvendeztetett, ami-
kor tudomásomra jutott, hogy az 
önkormányzat képviselő-testüle-

te munkám elismeréseként Ámos 
Imre-díjat adományoz részemre. 
Sosem vártam el senkitől semmi-
lyen dicséretet, de úgy érzem, hogy 
tevékenységemmel letettem az asz-
talra annyit, hogy ez az elismerés 
örömömre szolgálhat. Igyekszem 
ezután is erre megszolgálni, s a né-
pies jellegű motívumaim felhasz-
nálásával olyan munkadarabokat 
készíteni, melyek sokak örömére 
lehetnek.

- Mit jelent az Ön számára ez az 
elismerés?
Számos kitüntetésem és elisme-
résem van, de az, hogy ilyen idős 
korban méltányolták azon tevé-
kenységemet, amelyet mások örö-
mére igyekszem végezni, az már 
tényleg a non plus ultra.

Földesi Rezső jellegzetes, felis-
merhető jegyeket viselő remekei, 
az, ahogy a fának lelket ad, csodá-
lattal töltik el   műveinek szemlélő-
it. Alkotói munkássága, egy aktív, 
sokoldalú, tevékeny élet méltó ko-
ronája. Surányi Melinda

Január utolsó napján tartották a Ko-
rányi Frigyes Görögkatolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollé-
giumban a „Tét a jövő” alapítvány 
jótékonysági bálját, amelyet idén 
hetedik alkalommal szerveztek meg. 
Az esten az intézmény és az alapít-
vány vezetői köszöntötték a meghí-
vott vendégeket: a pedagógusokat, 
szülőket és a diákok képviselőit, 
majd ismertették a több mint 20 éve 
működő, az intézményt és annak 
tanulóit támogató alap munkáját, 
célkitűzéseit. A jótékonysági bál 
bevételét az alapítvány az idei év-
ben is tanulmányi ösztöndíjakra, az 
intézmény technikai és informatikai 
eszközeinek fejlesztésére szeretné 
fordítani.

Névadójuk nyomába  
erednek a Budaisok

Az MSZC Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium február első napján tar-
totta jótékonysági bálját. A rendez-
vényre érkező vendégeket Szabóné 
Lipkovics Ildikó igazgatónő köszön-

tötte, majd Nagykálló Város polgár-
mestere, Horváth Tibor és dr. Bugya 
László, a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum főigazgatója osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel.
A vendégek felajánlásokkal és tá-
mogatójegy vásárlásával segítették a 
jótékonysági rendezvény célkitűzés-
ének megvalósítását, amely az idei 
évben egy intézményi kirándulás fi-
nanszírozása, az iskola névadójának, 
az 1437-es erdélyi parasztfelkelés 
vezérének, Budai Nagy Antalnak a 
szülőhelyére, Kolozsvárra. 

A Pindur Palota Bölcsőde munkatár-
sainak munkaközössége is megtar-
totta jótékonysági bálját. A jó han-
gulatú rendezvényen az intézmény 
vezetője Oláh Katalin és Nagykálló 
Város polgármestere, Horváth Tibor 
köszöntötte a jelenlévőket. Ezt kö-
vetően Rózsa Zoltán vezetésével a 
Rózsafa Citeraegyüttes énekes, mu-
zsikus közössége műsorát láthatta és 
hallhatta a szépszámú vendégsereg. 
A műsorszámok és a vacsora után el-
kezdődhetett a tánc, melyhez a zenét 
Kresztyankó László szolgáltatta. A 
vendégek felajánlásokkal és támoga-
tójegy vásárlásával segítették a jóté-
konysági rendezvény célkitűzésének 
megvalósítását, amely az idei évben 
a bölcsőde udvarának szépítésére és 
új, kinti játékok vásárlása.

Földesi Rezső és alkotásai

A „Tét a jövő” alapítvány kuratóri-
uma

A rendezvényent az intézményvezető 
nyitotta meg

A legkisebbekért szervezték meg a 
bált



Január végén Vácott rendezték meg 
a IV. Kárpát-medencei Kölcsey Fe-
renc Szónokverseny döntőjét. Az 
idén 10 éves megmérettetés Nyír-
egyházáról, a megye támogatásával 
indult útjára, s nőtte ki magát hatá-
rokon átívelő programsorozattá. 
Az idei eseményen a Nyíregyházi 
Kölcsey Ferenc Gimnázium három 
diákja is részt vett a megyei forduló-
ban nyújtott teljesítményük alapján. 
A kétfordulós versenyen elsőként 
egy XIX. századi, előre megtanult 
beszédet adtak elő a diákok az úri-
szék eltörlésének tárgyában. A má-
sodik feladat egy mai, fontos kérdés 
témájában tartott felszólalás volt, 
ahol a felkészülésre csupán tizenöt 
perc jutott a diákoknak.
Kiváló szónokok mérettettek meg 
egymás ellen. Ebben az erős me-
zőnyben a nagykállói Fehér Regina 
országos második helyezést ért el; 

felkészítő tanárai: Dr. Buczkóné 
Rangoni Claudia, Dr. Murányiné 
Csorba Zsuzsanna.

nagyKállói hírmondó oKtatás, Kultúra5

Országos csapatverseny  
a Budaiban

Regina a legjobbak között

Szavalóversenyt tartottak

Rátermettségüket bizonyították a fiatalok

Fehér Regina és felkészítő tanára, dr. 
Buczkóné Rangoni Claudia

Tizenhat középiskola, negyven-
nyolc diákja vett részt a Máté-
szalkai Szakképzési Centrum 
Budai Nagy Antal Szakgimnázi-
umban közelmúltban megtartott 
Országos Középiskolai Pedagó-
gia Csapatversenyen.  

A házigazda Nagykálló mellett 
az ország különböző pontjairól 
(Békéscsaba, Csorna, Debrecen, 
Edelény, Komárom, Lőrinci, Mis-
kolc, Monor, Nagyatád, Szarvas 
Székesfehérvár, Tiszaföldvár, To-
kaj, Zalaegerszeg) és a határon 
túlról, Nagyváradról érkeztek kö-
zépiskolások és kísérőtanárok a 
kétnapos megmérettetésre a szep-
temberben már a 150. tanévét kez-
dő oktatási intézménybe, melyben 
a pedagógia képzés hosszú múltra 

tekint vissza és meghatározó ágazat 
napjainkban is.
- A verseny célja az volt, hogy a pe-
dagógia ágazati képzésben tanuló 
középiskolások összemérjék tantár-
gyi és gyakorlati tudásukat, orientál-
juk őket a pedagógiai pályák irányá-
ba, erősítsük a kreativitásukat és az 
együttműködési készségüket. Nem 
titkolt szándékunk az sem, hogy az 
ország különböző pontjain ezen ága-
zatban dolgozó pedagógusok és diá-
kok találkozhassanak, tapasztalatot 
cserélhessenek, s a zsűri kiválasztá-
sával a továbbhaladás lehetőségeiről 
is képet kaphassanak. A szakképzési 
törvény változásával ezen ágazat ki-
csit átértékelődött, de a kerekasztal 
beszélgetés az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma szakembereivel sok 
kérdésre adott választ – mondta az 

eseményen Szabóné Lipkovics Ildi-
kó igazgató asszony. 
A versenyen a diákok írásbeli és 
gyakorlati beszámoltatás formájában 
adhattak számot a pedagógiai ágaza-
ti képzésen megszerzett tudásukról, 
amely a későbbiekben nagy segítsé-
get, felkészülést jelenthet számukra 
az érettségi megszerzésekor.
A kétnapos megmérettetés első he-
lyezettje végül a Csornáról érkezett, 
Soproni SZC  Hunyadi János Közép-
iskola diákjai lettek, ezüstérmesek a 
vendéglátó, Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium tanulói (Bojti Dominika, 
Bokor Fruzsina, Csomai Dóra, fel-
készítő tanáruk: Kelemenné Orosz 
Melinda), míg a harmadik helyen 
a Komáromból, a Tatabányai SZC 
Kultsár István Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája diákjai végeztek.

Nagykállóban február 22-én, a 
Híd Közösségi Ház adott otthont a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházme-
gye nagykállói esperesi kerületében 
élő római katolikus általános iskolás 
tanulók második alkalommal meg-
rendezett szavalóversenyének, ahol 
hat plébánia 31 tanulója jelent meg. 
4 korcsoportban, két alsó és két fel-

ső tagozatos kategóriában hirdetett 
győztest a zsűri, amelynek tagja volt: 
Oroszné dr. Nagy Matild önkormány-
zati képviselő, Csomós Szabolcs, a 
Nagykállói Római Katolikus Egy-
házközség képviselő-testületi tagja, 
Abonyiné Antal Anna drámapedagó-
gus és Orosz János, a Ratkó József 
Városi Könyvtár egykori vezetője.

Tíz középiskolás csapat részvé-
telével, negyedik alkalommal 
Megyei Középiskolai Rendészeti 
Csapatversenyt tartottak az 
MSZC Budai Nagy Antal Szak-
gimnáziumban február 28-án. 
A viadal győztes középiskolája 
a tavaszi regionális versenyen 
képviselheti megyénket.

- A verseny célja, hogy a rendészet 
és a közszolgálat ágazati képzésben 
tanuló középiskolásokat a rendésze-
ti pálya felé irányítsa, ezzel párhu-
zamosan erősödjön a fiatalokban 
az összetartás és a csapatszellem – 
mondta Szabóné Lipkovics Ildikó. 
az intézmény igazgatója.
 A megnyitón elhangzott: a megyei 
rendészeti csapatverseny egy egy-
fordulós, komplex versengés, amit 
minden évben a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
a Mátészalkai Szakképzési Centrum 
Budai Nagy Antal Szakgimnáziu-
mával közösen szervez meg.
- A nagykállói intézmény hosszú 
évek óta bástyája az utánpótláskép-
zésnek – mondta Farkas József r. 
dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője a rendészeti versenyen, 

majd hozzátette: a hatósági szervek-
nek nagy szükségük van azokra a fia-
talokra, akik felelősséget éreznek ha-
zájuk védelme iránt. - Jó végignézni 
a felsorakozott csapatokon, bízom 
benne, hogy ma leendő kollégáimat 
is látom a fiatalok között. A sikeres 
pályaválasztás sok mindenen múlik, 
kell hozzá természetesen szerencse, 
de mindenekelőtt kitartás és szorga-
lom szükséges hozzá – tette hozzá a 
megyei rendőr-főkapitány. 
A megnyitó után a csapatok tag-
jai nekiláttak az elméleti feladatok 
megoldásához, az iskola oktatói, 
pedagógusai, valamint a megyei 
rendőr-főkapitányság képviselői 
felsétáltak a második emeletre és át-
adták a szakgimnáziumban kialakí-
tott rendészeti szaktantermet, amely 
a jövőben hatékonyabbá teheti a kö-
zépiskolások képzését. 

- Ebben a szaktanteremben a Bel-
ügyminisztérium és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rend-
őr-főkapitányság segítségével 
azokat az eszközöket jelenítjük 
meg, amelyek tanulóink fizikai és 
elméleti felkészítéshez feltétlenül 
szükségesek.  A centrum pedig 
magát a berendezéseket, illetve 
az oktatáshoz szükséges eszkö-
zöket biztosította – tájékoztatott 
Szabóné Lipkovics Ildikó igazgató 
asszony.
A versengést végül a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Gépésze-
ti Szakgimnáziumának rendész 
tanulói nyerték, akik a regionális 
döntőbe jutottak, amelyet egy hó-
nap múlva Miskolcon rendeznek 
meg. A Budai Nagy Antal Szakkö-
zépiskola tanulói a második helyen 
végeztek.

FElNőTT SZÉPIRODAlOM ÉS 
SZóRAKOZTATó IRODAlOM

A bárányok hallgatnak: Hannibal 2. / 
Thomas Harris
A lány a levélből / Emily Gunnis
A szív útjai / Nora Roberts
Amikor az álmaink ránk találnak / Luca Di 
Fulvio
Az olasz feleség / Kate Frunivall
Az utazó macska krónikája / Hiro Arikawa
Bérgyilkos Budapesten: Black Jack: az első 
bűnmegelőzési krimi / Garamvölgyi László
Cari Mora / Thomas Harris
Csajok 2. / Fejős Éva
Egomániás / Vi Keeland
Egy csésze kávé Koppenhágában / Julie 
Caplin
Egy év Velencében / Nicky Pellergrino
Egy szelet torta Brooklynban / Julie Caplin
Elmejáték / Sienna Cole
Fagy és csillagfény udvara
Farkas / Mo Hayder
Ha eljő a tavasz: [Clayborne fivérek 3] / 
Julie Garwood
Halhatatlan szerető: Fekete Tőr Testvériség 
8. / J. R. Ward
Halj meg kétszer! / Sharon Bolton
Három sötét korona I. / Kendare Blake
Házi feladat / Nora Roberts
Heartless: szívtelen / Marissa Meyer
Kegyes hazugságok / Lucy Dawson
Mákháború / R. F. Kuang
Margarita / Fejős Éva
Merész vállalkozás / Nora Roberts
Mi házunk / Louise Candlish
Ne ébredj fel! Liz Lawler
Netperces novellák / Dombovári István
Nézd csak, itt egy japán!: […] / Gerlóczy 
Márton
Szédítő magasság: a MacGregor család / 
Nora Roberts

Testamentumok / Margaret Atwood
The Irishman: hallom, szobafestő vagy! / 
Charles Brandt
A tél jegyesei: A tükörjáró 1. könyv / 
Christelle Dabos
Rejtélyes eltűnések a holdvilágban: A tü-
körjárók 2. könyv / Christelle Dabos

FElNőTT SZAKIRODAlOM
Álomszótár A-tól Z-ig: mit üzennek az éj-
szaka képei? / Izing Klára
Az ész segédigéi: a tudás és a nemtudás 
pszichológiája / Mérő László
Otthonról hoztuk / Angster Mária
Szabadulószobás fejtörők: tíz kalandos 
csapdahelyzet interaktív rejtvényekkel / 
James Hamer-Morton
Százéves Trianon : döntsünk még?: törőd-
jünk bele?: kik Trianon igazi felelősei? / 
Drábik János

GyERMEKIRODAlOM
A lány, aki csillagász lett / Kertész Edina
A szupertitkos találmány / Tea Stilton
Bűvös varázsige / Rosie Banks
Egy ropi naplója: romhalmaz / Jeff Kinney
Én, senki, segítség: [népmesék…] / Bajzáth 
Mária vál.
Itt vagyok, ragyogok! : népmesék… / 
Bajzáth Mária vál.
Járom az új váramat: népmesék…/ Bajzáth 
Mária vál.
Rumini Tükör-szigeten / Berg Judit

IFJúSÁGI IRODAlOM
Harry Potter and the goblet of fire / J. K. 
Rowling
Harry Potter and the Order of the Phoenix / 
J. K. Rowling
Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. 
Rowling

A Ratkó József Városi Könyvtár beszerzéseiből

A diákok fizikai és elméleti felkészültségükről adtak számot a versenyen

A Budai diákjai és az intézmény vezetői, tanárai
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A közelmúltban két 90 éves nagykállói lakost kö-
szöntöttek. A kerek évforduló alkalmából a szépko-
rú városlakóknak Magyarország Kormánya emlék-
lapját, Nagykálló Város Önkormányzata ajándékát 
és jókívánságait adta át a város vezetője.

Az idei évben első alkalommal február 26-án gratulálha-
tott szépkorú városlakónak Nagykálló Város vezetője. 
A 90-ik születésnapját ünneplő Darai Györgyöt Horváth 
Tibor polgármester és Domokos Árpádné anyakönyve-
zető köszöntötte.
Az ünnepelt Oroson látta meg a napvilágot egy három-
gyermekes család elsőszülöttjeként. Kezdetben család-
jának segített a mezőgazdaságban, majd 40 éven át, 
egyetlen munkahelyén, egy villanyszerelési munkákat 
végző vállalatnál dolgozott, gyakran az ország különbö-
ző pontján. Feleségével, a kállósemjéni Antal Annával, 
1962 áprilisában kötötték egybe életüket és alapítottak 
családot Nagykállóban. Házasságukból három gyermek 
született, akik ma már naponta kiveszik részüket az idős 

házaspár gondo-
zásából, akárcsak 
hét unokájuk, 
akik szintén gyak-
ran felkeresik a 
n a g y s z ü l ő k e t , 
hogylétük felől 
érdeklődve.

Kerepesi Jánosné 
(született: Antal 
Anna) március 
2-án töltötte be 
a 90. életévét. A 
jeles nap alkal-
mából Horváth 
Tibor polgármes-
ter és Domokos 

Árpádné anyakönyvezető is gratulált Anna néninek. 
„Az öregedés nem az élet vége, hanem az élet koro-
nája. Amilyen hosszú az út, annyi szépet rejt a múlt” 
– hangzott el az anyakönyvezető köszöntőjében. Az 
ünnepelt, korát meghazudtolva elevenítette fel az el-
múlt évtizedek saját és családja számára oly’ fontos 
mozzanatait, emlékeit, meghatározó eseményeit.
Anna néni Perkedpusztán született, de már 
Nagykállóban, a Jánoskertben nőtt fel. 18 éves korá-
ban - 1948 novemberében – kötött házasságot férjével, 
akivel a Fintortagba költözött, ahol 70 évig élt, csak 
néhány évvel ezelőtt költözött egyik lányához és annak 
családjához Kiskállóba. Férjét 45 évi házasság után 
vesztette el. Két lányuk született, majd négy unokájuk 
és hat dédunokájuk, akik mindannyian felköszöntötték 
a szépkorú családtagot a jeles ünnep alkalmából.
Anna néni hosszú életének titkát azzal magyarázza, 
hogy a sok munka és az élet által reá mért feladatok 
megoldása megedzette testileg, lelkileg.

Közel két évtizede Angliából 
indult el a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén minden 
évben egy hétig a házasság és 
a család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet. Ehhez 
csatlakozva február 14-án a 
Nagykállói Hit Gyülekezete 
szervezte a Házasság Hete című 
programot városunkban.

A Nagykállói Házasság Hete alkal-
mából szervezett eseményen a fő-
szervezők, Kárpáti Ernő és felesége, 
Edit köszöntötte a megjelenteket, 
majd Horváth Tibor polgármester 
nyitotta meg a rendezvényt a vá-
rosháza házasságkötő termében. 
Ezt követően Horváth-Bócsi Irén 
családi, párkapcsolati mediátor tar-
tott előadást. A szakember többek 
között beszélt arról, hogy senki sem 
tagadja, hogy egy családban van-
nak konfliktusok, ám nem mindegy, 
hogy ezeket a nézetkülönbségeket 
maguk előtt görgetik, a szőnyeg alá 
seprik vagy próbálják megoldani a 
családtagok– mondta Horváth-Bócsi 
Irén mediátor. - A mediáció alterna-
tív vitarendezési módszer, melynek 
lényege, hogy a felek egy független 
harmadik személy, a mediátor jelen-
létében, az általa ismertetett szabá-
lyok betartásával folytatnak beszél-
getést. A mediáció során a közös 
megoldásra törekszik mindkét fél, 
miközben a mediátor végig külső 
szemlélő marad, véleményt nem al-

kot, és tanácsot sem ad – emelte ki a 
szakember, aki az előadásában arról 
beszélt, hogy általában az érzelmek 
kommunikálása, az „énüzenetek” 
közvetítése kerül felszínre ezeken a 
vitarendezési találkozókon, ugyan-
is az elfajult veszekedések során 
a felek sokszor már nem képesek 
higgadtan meghallgatni egymást. A 
mediátor viszont a beszélgetést vé-
gig kézben tartja.

Szépkorú városlakók köszöntése

A krízisre a mediáció lehet a megoldás

Egy százalék az esély
Az Ön adójának 1 százaléka, másoknak igen fontos! 
Akkor is, ha az csak pár forint. Ilyen pár forintból 
több millió forint gyűlik össze minden évben. Idén 
május 20-ig lehet rendelkezni a személyi jövedelem-
adó 1+1 százalékáról. 

Jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával kér-
jük, támogassa Ön is a Nagykállói Beteg Gyermeke-
kért Alapítvány munkáját, hogy a jövőben is segít-
hessük az itt élő beteg gyermekeket és családjaikat.

A Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány 
adószáma:  

18811283-1-15

Kérjük, hogy adója egy százalékának felajánlása-
kor a NYOLCADIKNAP EGYESÜLETET jelölje 

meg kedvezményezettként, támogatva ezzel a 
Nagykállóban és környékén lakó fogyatékkal élő 

gyermekeket és felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Kérjük, a személyi jövedelemadó 1%-nak felaján-

lásával támogassa az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület sokrétű munkáját, további eredményes 

működését. 
Adószámunk: 18812545-1-15

* * * * *
Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 száza-
lékával támogat bennünket. A Nagykállói Népművé-

szeti Egyesület adószáma: 18803729-1-15

LegyéL te is
életmentő!
Nyáron sok a szabadidőd, de kevés a zsebpénzed?
Szeretnél a nyári szünetben, vagy vizsgaidőszak után dolgozni?
A munkaidődet szívesen töltenéd medence mellett?
Szereted a kihívásokat?
Szeretsz másokon segíteni?

Ha elmúltál 18 éves
Ha jól tudsz úszni
Ha nem riasztanak meg a váratlan helyzetek

Fényképes önéletrajzodat küld el az alábbi e-mail 
címre: szabolcsikata@gmail.com

vagy személyesen keresd fel a Híd Közösségi Házban  
(Nagykálló, Jókai M. utca 34.) Szabolcsi Katalint

A szervezők, Kárpáti Ernő és felesé-
ge, EditHorváth-Bócsi Irén mediátor

Elkezdődött az inkubátorház építése az egykori vásártéren

A munkához kötelező elsősegélynyújtó tanfolyam 

díját Nagykálló Város Önkormányzata fizeti!

Akkor jelentkezz 

úszómesternek!



Február 15-én, a Shotokan Karate-
Do Egyesület Nagykálló csapa-
tának tagjai - Tímár Zoltán és 
Ferencz Tibor mesterek vezetésé-
vel - Hajdúnánáson, a Hódos Imre 
Kupán vendégszerepeltek. A fiatal 
sportolók egyéni küzdelemben és 
egyéni formagyakorlatban is ki-
válóan szerepeltek, így összesen 8 
arany, 5 ezüst és 5 bronzérmet sze-
reztek. Az eredményes csapat tagja 
volt: Kurucz Petra, Kurucz Dániel, 
Mányák Orsolya, Mányák Gergő, 
Mányák Szabolcs, Szilágyi Erik, 
Radiczki György, Gebri Tamás, 
Tímár Nóra, Vágó Norina, Nagy 
Noel, Bírtha Máté.
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nagykalloihirmondo@gmail.com
Megjelenik: Nagykálló Város területén, 3600 példányban; Terjesztési reklamáció: +36 42 563 067

Készült: START Nonprofit Kft., Nyíregyháza; Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató
Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;

Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: 2020. április 14. (kedd) 16 óra!
A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a 

szerkesztés jogát fenntartja! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

Ismét kitettek magukért a 
nagykállói karatésok
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

|

Bukta Ferencné (Kossuth út)
Nyitrai Pál (Nagybalkányi út)
Barnucz Jánosné (Mezőgép út)
Svéda Mihályné (Orosi út)
Kisantal Zoltán Ferencné (Móricz 
Zs. u.)
Stekler György (Bátori út)
Berki Miklósné (Szakolyi út)
Czimre Lászlóné (Kiskút u)
Vonza Istvánné (Kisharangodi út)
Dallos Sándor (Simonyi út)
Bodnár János (Geszterédi út)

ELHUNYTAK  
2020. január-február

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

Pécsfalvi János 
halálának 3 éves évfordulójára

Fájdalmamat nem enyhítik a múló évek.
A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velem vagy, bármerre is járok, 
tudom, hogy nem jössz, mégis mindig várlak.

Semmi sem a régi, hiányod éget,
szeretnélek még egyszer megölelni téged.
Megfogni a kezed, mikor félelmet érzek, 
kincsként szeretni, ameddig csak élek.

Mindig közel vagy, mégis oly távol, 
én tudom csak egyedül, mennyire hiányzol.

Gratulálunk az edzőknek és a csapat tagjainak! Szép volt Nagykálló!

A Nagykálló Sportpályán  
megrendezése kerülő futballmeccsek

2020. március 22. 15.00 óra
Nagykállói VSE – Nyíribrony SE

2020. április 5. 16.00 óra
Nagykállói VSE – levelek SE

2020. április 19. 17.00 óra
Nagykállói VSE – Apagy SE

2020. március 15.
15. UTCAI FUTÓVERSENY
Nagykálló, Szabadság tér

Nevezés: a szökőkút előtt 8.30-tól, 8.55-ig
Rajt: 9.00 órakor

A futóverseny különböző korcsoportokban lesz  
megrendezve                                   

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők:
Nagykálló Város Önkormányzata

Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE)

életmentő!



mozaiK nagyKállói hírmondó

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

FŰTÉSRE
HŰTÉSRE

KLÍMABERENDEZÉSEK
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Halk működésű, új generációs

Gyors beszereléssel,  
kiváló ár-értékaránnyal

LAKÁS

Veres Vince 4 éves, 
Veres Gábor 2 éves

 Isten éltesse erőben, egészségben a Veres 
fivéreket születésnapjuk alkalmából!

Anya, Apa, Veca   

„A gyerek az öröm, a reménység. 
Gyönge testében van valami világi; 
ártatlan lelkében van valami égi; 
egész kedves valója olyan nékünk,

 mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”
   (Gárdonyi Géza)

8

Nagykálló központjában, a volt Pálma presszóval szemben, 
igényesen kialakított 

20 m2-es helyiség, plusz szolgálati mosdó,  
klímás fűtéssel-hűtéssel, vállalkozási célra  

(üzlet, iroda egyéb szolgáltatói tevékenységre) kiadó. 
Parkolási lehetőség az udvarban.   

Érdeklődni lehet: +36 30 935 6345

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96.
06 42 262 010
GUMICSERÉRE BEJELENTKEZÉS: 

hIRdETéSI SzElVéNY

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. április 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:





I N G A T l A N
Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Miklós 
u. 34. szám alatt 2 szobás, ebédlős, für-
dőszobás, cserépkályha fűtésű ház eladó. 
Az ingatlan tehermentes. Irányár: 3 MFt. 
Érdeklődni a helyszínen. Telefon: +36 
20 988 7115
Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium közelében 2 
szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrendsze-
rű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi ház 
eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy +36 
30 435 4921

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő, 4 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhá-
val – melléképülettel. Kisebb lakáscsere 
is érdekel. Telefon: +36 20 315 4687
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szo-
bás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Te-
lefon: +36 20 382 8478
Nagykálló, Nagykertiszőlőben két ut-
cából is megközelíthető, 2100 nm-es 
zártkerti ingatlan eladó. A telekhatáron 
villany van.  Telefon: +36 30 360 8986 
vagy +36 30 955 3653

Nagykálló, Zrínyi M. u. 18. fsz. 51 nm-
es, 2 szobás, felújított lakás - azonnal 
beköltözhető – 12 nm-es pincével, egye-
di fűtésű kazánnal és gázfűtéssel eladó. 
Telefon: +36 30 955 3653; +36 30 360 
8986
Eladó és kiadó ingatlanokat keresek 
Nagykállóban és környékén.  Telefon: 
+36 30 839 8396

E l A D Á S - V É T E l
Eladó villanymotor, zsíros kupa, sózó 
kád, gázpalack, gumicsizma, 20 m fólia, 
morzsoló. Telefon: +36 30 668 4239
Eladó indiai gácsér futókacsák, néma-
kacsák, 90x210 ajtó, új 100x210 vasajtó. 
Telefon: +36 30 854 9268
Eladó háztáji kézikocsi, kukoricamor-
zsoló, 200 l terménytároló kád (vastag 
lemez), 43-as bélelt férficsizma.  Tele-
fon: +36 70 237 2244
Nagykállóban hagyatékból maradt 
használt, de jó állapotú bútorok (aszta-
lok, székek, fotelek, ágyak), szőnyegek, 
színes televízió, mikrohullámú sütő, 
hűtő, edények, fejőgép, keverőtárcsás 
mosógép, centrifuga eladó. Telefon: (42) 
264 371 vagy +36 30 243 6197
Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor 
váltóval, láncos szecskavágó, mérleg (5 
mázsáig mér), nagyteljesítményű elekt-
romos kukoricamorzsoló. Érdeklődni 
lehet: naponta 18 óra után. Telefon: (42) 
264 396


