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Nagykálló Város Önkormány-
zata 354 999 999 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert új, 
36  férőhelyes bölcsőde építé-
sére.

Nagykálló Város Önkormányzata 
régóta kereste a lehetőséget új böl-
csőde létesítésére, mert a lakosság 
részéről évek óta egyre nagyobb 
igény mutatkozott rá. Az Európai 
Uniótól elnyert forrásból megva-
lósuló beruházásnak köszönhetően 
megszűnhet a bölcsődei várólista 
városunkban.
-Az új intézmény Nagykállóban, a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 5-7. szám 
alatti ingatlanon épül meg 3 új 
csoportszobával, 36 férőhellyel - 
tudtuk meg Horváth Tibor polgár-
mestertől. - Nagykállóban jelen-
leg a bölcsőde 24 férőhellyel és 2 
csoportszobával működik, illetve 
6 fő befogadására alkalmas csa-

ládi bölcsőde üzemel. Ez nagyon 
kevés, a több mint 300 bölcsődés 
korú gyermek csak kis számának 
ellátására alkalmas, tehát a bővítés 
nagyon is indokolt. A nagykállói 
szülők így vagy otthon nevelik, 
vagy más településre viszik gyer-
mekeiket, hogy a bölcsődei ellá-
tást igénybe vegyék, mert másfél-
két év után vissza kell menniük a 
munkahelyükre. A beruházás egy-
ben a fiatal lakosság megtartását is 
szolgálja – tette hozzá Nagykálló 
Város polgármestere, akitől meg-
tudtuk, hogy a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása után, néhány hóna-
pon belül elkezdődhet az építkezés 
és várhatóan jövőre, már az új 
nevelési évben birtokba vehetik 
a bölcsődés korú gyermekek az 
intézményt, ahol - a fejlesztésnek 
köszönhetően - legalább 8 új mun-
kahely is létesül majd.

Folytatás a 2. oldalon!

Június, majd július közepén, az egész-
ségügyi veszélyhelyzet feloldása után, 
ismét vidám gyerekzsivalytól volt 
hangos a Harangod, ahol a Nagykállói 
Múltunk és Jelenünk Egyesület egy 
héten át hagyományőrző tábort tartott. 

Itt a gyerekek a szórakozás mellett - 
többek között - megismerhették a 
mesék, a dalok világát, múltunk egyik 
gyöngyszemének, a világhírű Kállai 
Kettős táncballadának a történetét, lé-
péseit. Folytatás a 5. oldalon

Az önkormányzatnál a feladatok sok-
rétűek, a közfoglalkoztatottak által 
elvégzett munka széles körben hoz-
zájárul a város fejlődéséhez. 
A közterületek rendszeres tisztán tar-
tásáról, a zöldterületek, parkok fenn-
tartásáról egyrészt az önkormányzat, 
másrészt az érintett ingatlantulajdo-

nosok kötelezésével gondoskodik. 
Nagykállóban már kora tavasszal - a 
kihirdetett egészségügyi veszélyhely-
zet idején - elkezdték a közterületi fű-
nyírást a közmunkaprogramban fog-
lalkoztatott munkavállalók, emellett 
utcabútorok gyártását, kihelyezését 
is végzik.  Folytatás a 2 oldalon!

Július 18-án helyezték el a több mint 
660 millió forintból létesülő inkubá-
torház alapkövét Nagykállóban. 
Az egykori vásártér területén márci-
usban kezdődött az „Ipari területek 
fejlesztése Nagykállóban” című pro-
jekt megvalósítása, amelynek elsődle-
ges célja a város és a térség gazdasági 
fejlődésének elősegítése. Nagykálló 
Város Önkormányzata - Európai 
Uniós forrásból - 661 484 000 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
a beruházásra.
-Sajátos alapkőletétel a mai, hiszen 

az épület már szerkezetileg elkészült, 
de az idei év is rendkívüli, hiszen a 
járványhelyzet nem várt események 
sorozatát állította elénk, emiatt nem 
tudtuk időben megtartani az ünnepé-
lyes alapkőletételt sem – kezdte gon-
dolatmenetét Horváth Tibor polgár-
mester. – Az inkubátorháznak az lesz 
a szerepe, hogy a helyben működő és 
az újonnan idetelepülő vállalkozók 
megtudjanak erősödni, tovább tudja-
nak fejlődni, majd pedig terjeszkedni 
a térségben. 

Folytatás a 4. oldalon!

A  koronavírus járvány miatti (kény-
szer)pihenő után lassan visszatér az 
élet a normális kerékvágásba, így jú-
lius elsején elkezdődhetett az strand-
szezon a Nap Strandon is.

Folytatás a 6. oldalon

Strandnyitó bulival indult a szezon
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Új bölcsőde építésére nyert  
támogatást városunk

Folytatás az 1. oldalról!
A pályázati forrásból megvaló-
suló új beruházás tartalmazza a 
szükséges kiszolgáló helyiségek, 
eszközök, berendezések, búto-
rok, valamint benti és udvari játé-
kok beszerzését is. Az új bölcső-
dei  épület kialakítása az igények 
alapján történik majd, azonban az 
önkormányzat szem előtt tartja a 
férőhelyek számának növelését, 
amennyiben erre szükség lenne. Az 
intézmény tervei a fenntarthatóság 
jegyében készülnek majd, így az 
épület elsődleges fűtési rendszere 
elektromos energiát igénylő hőcse-
rélős rendszerrel történik, amit az 
épület tetején elhelyezésre kerülő 
napelemek táplálnak majd. 
-Már most, jóval az építkezés meg-
kezdése előtt szeretném leszögezni, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai tel-
ken található fákat megtartjuk, nem 

vágjuk ki! Az épület és a környezet 
mikroklímájának megőrzése érde-
kében pedig a bölcsőde emeletén 
egy zöld terasz is kialakításra kerül 
– jelentette ki a városvezető.
A „Jövő Bölcsődéje Nagykállóban” 
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 
azonosítószámú projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. A 
projekt összköltsége 354 999 999 
Ft, mely 100% vissza nem téríten-
dő támogatásból, önerő biztosítása 
nélkül való-
sul meg.

Közügy a közterület

Testületi ülésen történtek

Újra indul a lomtalanítás

Folytatás az 1. oldalról!
-A március közepén kihirdetett 
egészségügyi vészhelyzet minden 
eddiginél szokatlanabb helyzet 
elé állította az önkormányzatokat. 
Nagykállóban is - a hatóságokkal 
együttműködve – gondoskodtunk 
az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozó intézkedések végrehajtásáról, a 
rendkívüli állapotból adódó felada-
tok ellátásáról. Hivatalosan azon-
ban semmilyen állásfoglalás nem 
született azzal kapcsolatban, hogy 
a településeken, a járványhelyzet 
ideje alatt, milyen további mun-
kafolyamatokat lehet végezni. Így 
elsősorban munkatársaink egészsé-
gének megőrzését szem előtt tartva, 
de elkezdődött és jelenleg is zajlik 
a városüzemeltetési alapfeladatok 
ellátása. Némi csúszást ugyan oko-
zott a munka kezdetekor a meglévő 
munkagépek, eszközök karbantar-

tása, vagy inkább „életre keltése”, 
ugyanis azok rossz, vagy egyenesen 
hasznavehetetlen állapotban vol-
tak. Némileg problémát jelent az is, 
hogy a közfoglalkoztatottak között 
nincs elegendő számú férfi munka-
vállaló, akik a nehezebb munkát el 
tudnák végezni. Mindezek ellenére 
a meglévő dolgozók folyamatosan, 

időjárástól függetlenül jelen van-
nak a köztereken és végzik a mun-
kát! – jelentette ki Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere, 
majd hozzátette: - Lehetőségeinkhez 
mérten a lakóházak előtt, a járdák 
mentén is történik fűnyírás, azonban 
előfordulhat, hogy nem tudjuk min-
den egyes lakóingatlan előtt ezt el-
végezni, mert nincs rá kapacitásunk. 
De, ahol megtörténik, ott tisztelet-
tel megkérem a lakosokat, segítsék 
munkánkat azzal, hogy a levágott 
füvet - ahogyan az kötelességük is - 
szíveskedjenek felseperni.
Horváth Tibor polgármester ezen 
kívül elmondta még, hogy az ön-
kormányzat közmunkaprogramban 
részt vevő munkatársai a hulladék-
gyűjtő edények és fabútorok gyártá-
sát végzik, ez utóbbi utcabútorokkal 
a város több pontján már találkoz-
hatott a lakosság.

A leendő új épület madártávlatból

Az Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft., mint a megye 
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tója a járványügyi helyzet enyhülése 
kapcsán a korábban leállított lomta-
lanítás átütemezését megkezdte.
Ezen intézkedés alapján a megye 
lakosainak lehetőségük van újra 
regisztrálni az áthelyezett lomta-
lanítási időpontokra. A bejelentke-

zést 2020. július 31. napjáig tehetik 
meg az alábbi elérhetőségek egyi-
kén:
• honlapunkon: www.eakhulladek.
hu/ugyfelszolgalat/telepulesek me-
nüpont alatt a vevőkód megadását 
követően a településnél megjelölt 
időpontokra regisztrálva
•e-mailben: lomtalanitas2020@
eakhulladek.hu címen

•telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. 
lomtalanítás bejelentő telefonos 
ügyfélvonalán 06 42 594 531
• személyesen a 4400 Nyíregyháza, 
Bokréta utca 22. szám alatti köz-
ponti telephelyen.
További részleteket a http://www.
eakhulladek.hu/bejegyzes/2020/06/
ujra_indul_a_lomtalanitas
alatt találhatnak.

A veszélyhelyzet feloldása után 
ismét ülésezett Nagykálló Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete.

A koronavírus-járvány miatti ve-
szélyhelyzet kihirdetése, azaz már-
cius 11. óta nem ülésezett a képvi-
selő-testület. A rendelet feloldását 
követően június 26-án hívták össze 
ismét a testület tagjait.
Az ülésen a képviselő-testület tár-
gyalta Nagykálló Város Önkormány-
zata 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolóját 
(zárszámadását). Az előterjesztést 
a bizottságok megtárgyalták és el-
fogadásra javasolták. A testület az 
önkormányzat 2019. évi költségve-
tésének végrehajtását 4 457 103 598 
Ft bevételi és kiadási módosított elő-
irányzattal fogadta el. 
Azon belül az önkormányzat
a) költségvetési bevételeit  
2 555 079 304 forintban,
b) finanszírozási bevételeit  
1 624 489 017 forintban,
c) bevételi főösszegét 4 179 568 321 
forintban,
d) költségvetési kiadásait  
2 791 839 289 forintban,
e) finanszírozási kiadásait  
538 827 771 forintban,
f) kiadási főösszegét 3 330 667 060 
forintban állapította meg.
Elhangzott, hogy az önkormányzat 
év közben fel nem használt tartalé-
ka 865 392 372 forint. Ezen belül: 

a) működési célú 382 904 545 Ft, b) 
fejlesztési célú tartalék 482 487 827 
Ft.

* * * * * *
Az egyik napirendi pont volt a Nyír-
egyházi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség 2019. évi tevékenységéről 
készített tájékoztató és a Nyíregyhá-
zi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2019. évi tevékenységéről készí-
tett beszámoló elfogadása. Ebben 
többek között szerepel, hogy a ki-
rendeltség a féléves munka- és el-
lenőrzési terveiben meghatározott 
célokat és feladatokat végrehajtotta. 
Az illetékességi területen bekövet-
kezett események felszámolására és 
a káresemények kezelésére eredmé-
nyes együttműködést alakított ki a 
rendvédelmi szervekkel, a közigaz-
gatási szervekkel, hatóságokkal, 
önkormányzatokkal, a karitatív és 
önkéntes szervezetekkel, kiemel-
kedő hangsúlyt fektetett a hatósági 
eszközökkel történő megelőzésre. A 
legfontosabb célkitűzés a katasztró-
favédelem rendszerének hatékony 
működtetése és minden szervezeti 
szinten az előrelátás erősítése volt. 
Tovább kell ugyanakkor folytatni 
a mentő tűzvédelem feltételeinek 
folyamatos fejlesztését, a reagáló 
képesség magas szinten tartását a 
bekövetkező káresemények felszá-
molása érdekében.

* * * * * *
Az egyik legfontosabb napirendi 
pont volt az önkormányzathoz be-

nyújtott és a szakbizottságok által 
javasolt támogatás elosztása. Ennek 
alapján a testület tagjai az alábbi tá-
mogatási összegeket ítélték meg a 
civil szervezetek részére:
A Karitatív Alap 1 450 000 fo-
rintos keretét az alábbiak szerint 
osztotta szét a testület: Debrecen-
Nyíregyháza Egyházmegyei Szent 
Kristóf Karitász Csoportja 300 000 
Ft, Nagykállói Beteg Gyerekekért 
Alapítvány 700 000 Ft, Nagykállói 
Református Egyházközség 150 000 
Ft, Nagykállói Görögkatolikus 
Egyházközség 300 000 Ft.
A Sport Alap 3 980 000 forint ösz-
szegéből: Asztalitenisz és Tömeg-
sport Club 200 000 Ft, Nagykállói 
Dragon Sport Egyesület 200 000 
Ft, Nagykállói Röplabda Sport-
egyesület 300 000 Ft, Sporthorgász 
Egyesület 200 000 Ft, Shotokan 
Karate-Do Egyesület 900 000 Ft, 
Nagykállói Csillagösvény Íjász 
Egyesület 1 800 000 Ft, SZATE 
220 000 Ft, Őszi Napfény Nyugdí-
jas Egyesület 50 000 Ft, Nagykállói 
Napsugár Alapítvány 110 000 Ft.
A Közbiztonsági Alap 1 500 000 
forintos keretéből: a Nagykállói 
Polgárőr Egyesület 835 800 Ft, míg 
a Nagykállói Városvédő Egyesület 
350 000 Ft összegű támogatást ka-
pott.
Az Oktatási és Kulturális Alap ke-
rete az alábbiak szerint került fel-
osztásra: ARCADELT Művészeti 
Egyesület 200 000 Ft, Cantarella 

Egyesület 359 000 Ft, Kállai Ket-
tős Közalapítvány 360 000 Ft, Kál-
lai Lakodalmas Egyesület 650 000 
Ft, Nagykállói Népművészeti 
Egyesület 250 000 Ft, illetve to-
vábbi 500 000 Ft a Csipkekészítők 
IX. Nemzetközi Konferencia és 
Találkozó megszervezésére, Tűz-
rózsa Egyesület 350 000 Ft, NOE 
Családi Kör Egyesület 250 000 Ft, 
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület 
390 000 Ft, Nagykállói Múltunk és 
Jelenünk Egyesület 300 000 Ft, 
Nagykálló-Metzingen Barátikör 
Egyesület 400 000 Ft, Hagyo-
mányőrző Kállai Kettős Néptánc 
Egyesület 250 000 Ft, Rózsafa 
Művészeti Egyesület 425 000 Ft.

* * * * * *
Tárgyalta és támogatta a testület, 
hogy Nagykálló Város Önkor-
mányzata a Sport út felújítására 
pályázatot nyújtson be a Belügy-
minisztériumhoz. A felújítás össz-
költsége: 19 999 860 Ft, az igé-
nyelhető támogatás az összköltség 
85 százaléka, vagyis 16 999 881 
Ft, míg a  saját forrás biztosítása 
2 999 979 Ft.

* * * * * *
A Kállai Lakodalmas Egyesület 
kérelmet nyújtott be a képviselő-
testülethez, hogy biztosítsák szá-
mukra a Nagykálló, Bátori út 22. 
sz. alatti volt kádfürdő épületének 
használatát próbák megtartására, 
illetve más civil szervezet részére 
kiállító- és próbateremként. A tes-

tület tagjai jóváhagyták az egyesü-
let kérelmét.

* * * * * *
Az elmúlt hónapokban kiscso-
portokban fogadták a gyerekeket 
a Szabadságharcos úti Brunszvik 
Teréz Tagóvodában, illetve folyt 
az online óvodai foglalkozás is, 
így a képviselők támogatták és 
engedélyezték, hogy a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda nyitva tar-
tása az alábbiak szerint módosul-
jon, azzal a kitétellel, hogy a meg-
határozott időszakban felmerülő 
szülői igény esetén a gyermekek 
napközbeni ellátását oldják meg az 
intézményben. A következő hetek-
ben az alábbi nyitvatartási renddel 
várják az óvodás gyermekeket: 
július 31-ig a Szabadságharcos úti 
Brunszvik Teréz Tagóvoda, au-
gusztus 3. és augusztus 14. között 
a Petőfi utcai Szivárvány Tagóvo-
da lesz nyitva. Augusztus 17. és 
augusztus 31. között pedig mind-
két tagintézmény zárva tart. Az 
óvodák a 2020/2021-es nevelési 
évben szeptember 1-től fogadják a 
gyerekeket.

* * * * * *
A testületi ülésen több esetben 
személyeskedő vitákba torkoltak 
a hozzászólások, majd az esemé-
nyen jelen lévő városlakók méltat-
lan kijelentésekkel illették a város 
vezetőjét és a képviselőket,  ezért 
Horváth Tibor polgármester idő 
előtt bezárta az ülést.



nagyKállói hírmondó Közélet3

Nagykálló Város vezetésének 
legfontosabb célja: az itt élők 
igényeit meghallgatva, ahhoz 
alkalmazkodva, ugyanakkor 
az erőszakos akaratérvénye-
sítést figyelmen kívül hagyva 
haladni, menni előre, építeni, 
fejleszteni VÁROSUNKAT. 
Ezért több tervezőmérnök, 
szakember véleményét is ki-
kértük, egyeztettünk, hogy 
a város jövőjét hosszútávon 
meghatározó, a lakosok el-
várásait szem előtt tartva, jó 
döntést hozzunk. Így készül-
tek el a mellékleteket szerep-
lő, gondolatébresztőnek szánt, 
látványos és impozáns épület 
tervei, amelynek a becsült be-
kerülési költsége 510 millió 
forint lenne - tervezéstől kivi-
telezésig - hitel nélkül, a köte-
lező pályázati vállalások telje-
sítése mellett!

Tisztelt 
Nagykállói 
Lakosok!

Tisztelt Nagykállóiak!

ÖNÖKKEL KÖZÖSEN, ÖNÖKÉRT!

A SZAKEMBEREK GONDOLATÉBRESZTŐNEK EZEKEN A LÁTVÁNYOS 
ÉS IMPOZÁNS TERVEKEN MUTATJÁK BE AZ ÉPÜLETET

AZ ÚJ ÉPÜLET 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
BECSÜLT KÖLTSÉGE 
510 MILLIÓ FORINT 
-HITELVELVÉTEL 
NÉLKÜL - TERVEZÉSTŐL 
KIVITELEZÉSIG 

AZT TAPASZTALTUK, 
HOGY A MEGLÉVŐ 
TERVEK NEM NYERTÉK 
EL MINDENKI TETSZÉSÉT, 
EZÉRT ÚJABB 
ELKÉPZELÉSEK 
SZÜLETTEK

AZ ÉPÜLET TERVRAJZA STÍLUSOS ÉS ÍZLÉSES MEGJELENÍTÉST MUTAT, 
AMELY MÉLTÓ VÁROSUNKHOZ, ANNAK MÚLTJÁHOZ, HAGYOMÁNYAIHOZ

A VÁROSVEZETÉS LEGFONTOSABB FELADATA A NAGYKÁLLÓIAK IGÉNYEIT 
MEGHALLGATVA, AHHOZ ALKAMAZKODVA - DE AZ ERŐSZAKOS 
AKARATÉRVÉNYESÍTÉST FIGYELMEN KÍVÜL HAGYVA - MENNI ELŐRE!

A TERV MAGÁBAN HORDOZZA A BŐVÍTÉS 
LEHETŐSÉGÉT OLDALIRÁNYBA ÉS HÁTRAFELÉ, 
ÍGY A KÉSŐBBIEKBEN MÉG INKÁBB KI TUD 
TELJESEDNI A TERÜLET, ILLETVE AZ ÉPÜLET 
ÁLTAL NYÚJTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

A LAKOSSÁG IGÉNYEIHEZ 
ALKALMAZKODVA KERESSÜK 
A LEGJOBB MEGOLDÁST!

Az itt látható tervek az 
Önök számára pusztán 
gondolatébresztőül szolgálnak. 
Csak az az elképzelés, az a mű-
velődési központ valósul meg, 
amelynek a tervezési folya-
matába - az építészmérnökök 
irányítása mellett – mindazok,  

akik használni fogják részt 
vesznek, s amely elnyeri a vá-
roslakók és a képviselő-testü-
let tetszését! A nagykállóiakkal 
közösen, egyetértésben szület-
het meg a legjobb döntés.

Horváth Tibor 
polgármester

A LEGNAGYOBB HIBAFORRÁST JELENTŐ PINCE 
KIALAKÍTÁSÁT ELVETETTE A TERVEZŐ
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Tisztelt nagykállói lakosok!
Az elmúlt hetek özönvízszerű eső-
zései sajnos igen sok kellemet-
lenséget okoztak a lakosságnak 
és az önkormányzatnak egyaránt 
- Nagykállóban is. A hirtelen le-
zúduló, nagy mennyiségű vizet a 
csatornarendszer nem tudta elve-
zetni. Munkatársainkkal feltártuk a 
vízelvezető rendszer hibáit, s jelen-

leg azon dolgozunk, hogy ezekre a 
problémákra végleges megoldást 
találjunk. Megkezdtük a korábbi 
években elhanyagolt csatornák kézi 
takarítását, amit többször meg kell 
ismételni a hatékony hibaelhárítás 
érdekében. Sajnos, egyes szakaszo-
kon olyan mértékben eliszaposodott 
a hálózat, hogy több alkalommal 
kellett a kézi tisztítást elvégezni ah-

hoz, hogy egyáltalán a gépi munká-
latok megkezdődhessenek. Azonban 
jelen esetben a probléma csak nagy 
beruházással, az érintett utcák, terü-
letek vízelvezető rendszerének teljes 
mértékű újratervezésével, a koráb-
bi rendszert áthidaló megoldással 
küszöbölhető ki. Mindaddig szeret-
ném kérni a lakosság türelmét, amíg 
véglegesen megtudjuk szüntetni ezt 
a jelenséget. 
A város útjait járva azonban azt is ta-
pasztaljuk, hogy nagyon sok helyen 
kivezetik a lakók a csapadékvizet az 
úttestre, illetve a szennyvízelvezető 
rendszerbe, annak ellenére, hogy 
ez az eljárás szabályellenes, az or-
szágos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet értelmé-
ben. A jövőben ezért ellenőrizni 
fogjuk, hogy kik vezetik a csapa-
dékvizet a szennyvízcsatornába és 
felszólítjuk őket a szabálytalanság 
megszűntetésére. 

Horváth Tibor
polgármester

Újból meghosszabbították a 
fúrt kutak engedélyeztetésének 

határidejét

Eső után…

Minden háztartás  
részére adományt biztosítottak

Tisztelt Városlakók!Ünnepélyes alapkőletétel Nagykállóban
– A város vezetése ehhez szeretné a 
lehetőséget, a megfelelő környeze-
tet, a helyszínt és egy állandó minő-
séget biztosítani a jövőben, nyilván 
annak tudatában és szem előtt tartva, 
hogy az épületet működtetni és fenn 
kell tartani – tette hozzá Nagykálló 
Város vezetője.
Horváth Tibor szólt arról is, hogy 
az építési, kivitelezési munkálatokat 
a járványhelyzet sem akadályozta, 
így ősszel már az átadásra kerülhet 
sor, s még az idei évben megindul-
hat a termelés.
-Örömmel mondhatom, hogy már 
vannak érdeklődők, betelepülni 
szándékozó vállalkozók, ami opti-
mizmusra ad okot, hiszen azt bizo-
nyítja, hogy funkcióját tekintve van 
jövője ennek az épületnek, s ezáltal 
Nagykálló is fejlődhet – iparűzési 
adó formájában – mondta az ün-
nepi eseményen a város vezetője, 
majd köszönetet mondott dr. Simon 
Miklós képviselőnek, aki támogatta 
és segítette a beruházás megvalósí-
tását, és reményét fejezte ki, hogy 
a jövőben is számíthat a város a 
támogatására. Ezt követően maga a 
képviselő, dr. Simon Miklós is kö-
szöntötte a megjelenteket és osztot-
ta meg velük gondolatait.
-Kívánom, hogy az inkubátorház 
töltse be azt a szerepét, amire hi-
vatott, a nagykállói önkormányzat 
pedig biztosítsa ehhez a feltételeket, 
tehát adjon otthont a kezdő vállal-
kozásoknak, hogy fejlődni tudjanak, 
mert a térségben nagy szükség van 
erre. Saját tapasztalatból mondha-
tom, hogy az országban, a régióban 
milyen gazdasági katalizátor szere-
pe van az ilyen épületeknek. Ezért is 
támogattam az inkubátorház megva-
lósításának a gondolatát.  Nagykálló 
Város az elmúlt években nagyon 
sok lehetőséget kapott, a térségben a 
legtöbb támogatást nyerte el gazda-

ságfejlesztési célokra, s ezek közül 
csak egy az inkubátorház építésére 
kapott több mint 661 millió forint – 
mondta az országgyűlési képviselő 
az eseményen. 
Az ünnepségen dr. Simon Miklós 
szólt arról is, hogy egy gazdaság-
fejlesztési program kidolgozása 
kezdődött „Kreatív régió” címmel, 
aminek kormánybiztosa Palkovics 
László miniszter. Ez magába fog-
lalja az Észak-alföldi régió megyéit 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyét) és a szomszédos, határon 
túli területeket. Irányítója egy agg-
lomerációs tanács lesz, amely a ré-
gió, a térség gazdaságfejlesztését, 
azon belül a nyírségi települések 
fejlesztését célzó projektet indít.
Mindezek után Horváth Tibor pol-
gármester és dr. Simon Miklós kép-
viselő elhelyezte az utókornak szánt 
időkapszulát az épület alapjába, 
majd a jelenlévőkkel közösen be-
járták az építési területet, ahol a 
generálkivitelező, a Kálló-Bau 
Építőipari Kft. mellett kizá-

rólag nagykállói alvállalkozások 
– többekközött a KÁLLÓ-„fém” 
Kft. - végzi a kivitelezési munkála-
tokat az egykori vásártér 9751 nm-
es területén, ahol a beépített terület 
1635,94 nm, amely két összekap-
csolt – iroda és műhely - épületrész-
ből áll. A csarnoképületben négy 
műhely kerül majd kialakításra, kü-
lön mérőórákkal felszerelve, illetve 
egy logisztikai raktárhelyiség, az 
épület déli tetőszerkezetére pedig 
egy 50 kW-os napelemparkot sze-
relnek. A személygépkocsik részére 
12 parkolót építenek, egy akadály-
mentes megállóval, emellett több 
mint 4 000 nm szilárd burkolatú, 
illetve ugyanennyi zöldfelületet ala-
kítanak ki.

Továbbra sem kell aggódniuk 
az engedély nélkül létesített fúrt 
kutak tulajdonosainak, ugyanis 
három év haladékot kaptak az 
engedélyeztetésre. Az illegálisan 
kialakított és használt kutak 
utólagos engedélyeztetése az ed-
digi, 2020. december 31-ig tartó 
határidő helyett 2023. december 
31-ig kezdeményezhető bírság-
mentesen. 

A Magyar Közlönyben megjelent 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény módosítása, mely 
alapján „(7) Mentesül a vízgazdál-
kodási bírság megfizetése alól az 
a létesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes törvényeknek a polgárok biz-
tonságát erősítő módosításáról szó-
ló 2020. évi XXXI. törvény (Vgtv.
mód3.) hatálybalépését megelőzően 

engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vagy üzemeltet 
felszín alatti vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárást 2023. 
december 31-ig kérelmezi.” A javas-
lat indoklása szerint a hosszabbítást 
a járvány gazdasági hatásai indokol-
ják, illetve az, hogy az állampolgár-
ok kötelezettségein könnyítsenek. 
Ez alapján a vízügyi fennmaradá-
si engedély megkérése fúrt és ásott 
kutak esetében is bírságmentesen 
kérhető 2023. december 31. napjá-
ig. Amennyiben az állampolgár új 
kút fúrását tervezi, úgy a hivatkozott 
jogszabály szerint az engedélyezési 
eljárás lefolytatása kötelező!
A türelmi idő meghosszabbítása a 
házi vízigényt kielégítő és a mező-
gazdasági öntözési célú fúrt kutakra 
egyaránt vonatkozik.

Az alapkőbe a jövő nemzedékének szánt üzenetet helyeztek el

A felhőszakadás után Nagykállóban sem tudta elvezetni a csatorna a nagy-
mennyiségű vizet

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött arról, 
hogy a járványhelyzetre való tekin-
tettel valamennyi nagykállói háztar-
tás részére csomagot osszanak, amely 
tartós élelmiszert (pl. lisztet, cukrot, 
olajat, száraztésztát) és tisztítószert 
tartalmazott. Az adomány átvételére 
kéthetes határidőt biztosítottak a la-
kosok részére - június hónapban. Ez 
idő alatt - a nyilvántartásban szereplő 
3 500 háztartásból - mintegy 2800-an 
át is vették az adományt.  A megma-
radt, át nem vett 700 csomagról az 
érintettek úgy rendelkeztek, hogy 
azokról lemondanak és felkérik az 
önkormányzatot, hogy juttassák el a 

leginkább rászoruló családok részére. 
Ennek kiosztása, illetve a mozgásuk-
ban korlátozott lakosság részére az 
adományok átadása jelenleg is folya-
matban van.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
sikeresnek mondható pénzbeli ado-
mánygyűjtésünk, melyet a koronaví-
rus-járvány miatt bajba jutott embe-
rek megsegítése céljából indítottunk!
Önkormányzatunk 500.000.- Ft-ot 
utalt át a fenti célra, a Kállfo Alapít-
vány e célra elkülönített bankszámlá-
jára. A Kállfo Alapítvány 100.000.- 
Ft-tal támogatta e nemes célkitűzést. 
Az elmúlt hónapokban magánem-
berek, önkormányzati képviselők, 
bizottsági tagok, különböző szerve-
zetek adományai növelték a fenti ösz-
szeget, melyet a rászorulók nevében 
tisztelettel megköszönünk!
A gyűjtés természetesen még tart, 
továbbra is várjuk pénzbeli felaján-
lásukat annak érdekében, hogy minél 
több emberen tudjunk segíteni. Tá-
mogatás igénybevételére mostantól 
folyamatosan lehet beadni kérelme-
ket 2020. augusztus 31-ig a Kállfo 
Jóléti Szolgálat Alapítvány címére 
(Nagykálló, Bátori u. 112/B.) 
A támogatás folyósítását terveink 
szerint várhatóan szeptember hónap-
tól indítjuk.

Felajánlásaikat továbbra is várjuk az
OTP: 11744120-24441906

KÁLLFO Alapítvány
bankszámlára átutalással, vagy az 
Alapítvány Kállai Kettős téri irodájá-
ban készpénzes befizetéssel.
Kérelmet nyújthatnak be:
-  akiknek 2020. március 11. után a 

járvány miatt szűnt meg a munka-
viszonyuk,

-  akiknek nem szűnt meg ugyan a 
munkahelyük, de fizetés nélküli 
szabadságra, vagy   

-  táppénzes állományba (esetleg ka-
ranténba) kényszerültek,

-  akik önhibájukon kívül az ez évi 
helyi adó megfizetését nem tudták 
teljesíteni,

-  azok a vállalkozók, akik újra szeret-
nék indítani vállalkozásukat.

Az odaítélt támogatás esetenkénti 
mértéke, az összegyűjtött adomány 
nagyságrendjétől függ.
Az adományok szétosztásában részt 
vesz, illetve azt felügyeli a Pénzügyi 
Bizottság 2 delegált tagja.  

Kállfo Jóléti Szolgálat Alapítvány
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Hagyományőrzés két turnusban

A gyógyítókat köszöntötték

A minisztertől kapott 
kitüntetést

Legyen az új törzshelye az 
Óbester Étterem és Kávézó!

Július elseje minden évben a 
magyar egészségügy ünnepe. 
Ezen a napon született Sem-
melweis Ignác, akit az anyák 
megmentőjeként is ismerünk. 

A nagykállói Sántha Kálmán Szak-
kórház pszichiáter szakorvosát, dr. 
G. Tóth Anitát Semmelweis-díjjal 
jutalmazták a magyar egészségügy 
napján.
A doktornő a Sántha Kálmán Szak-
kórház Addiktológiai Osztályá-
nak pszichiáter szakorvosa, 2010 
óta dolgozik a kórházban. Orvosi 
diplomájával egy időben szerzett 
magyar szakos bölcsészdiplomát 
a Debreceni Egyetemen. A Pé-

csi Egyetem Irodalomtudományi 
Doktori Iskola PhD-hallgatója, 
az irodalomterápia narratológiai 

vonatkozásait kutatja. 2013-ban 
végzett a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem biblioterápiás szakirányú 
továbbképzésén. A Pécsi Tudo-
mányegyetem biblioterápiás kép-
zésének indulásától oktatója. Több 
éves orvosszakmai munkája során 
bizonyította, hogy kiemelt figyel-
met fordít az emberségre, a kolle-
gialitásra, a rugalmasságra. 
Orvosi munkássága során a bete-
gek iránt tanúsított együttérzése, 
empátiája, tisztelete példaértékű 
valamennyi egészségügyben dol-
gozó számára. Társadalmi felelős-
ségvállalását mutatja, hogy segítő 
tevékenységet folytatott a nyírbá-
tori menekülttáborban is.

Eredményes sportteljesítményé-
nek és jó tanulmányi eredmé-
nyének köszönhetően újabb elis-
merést kapott a fiatal nagykállói 
sportoló, Szedlár Bogi.

Köztudott, hogy Szedlár Dóra 
Boglárka eredményes sportoló, hi-
szen az elmúlt években 3D íjászat-
ban a nemzetközi élvonalba került, 
rangos hazai és idegenbeli verse-
nyeken szerepelt sikeresen, több 
dobogós helyezést ért el. Mindezek 
mellett a 7. osztályos diáklány jó 
tanuló is, tanulmányi átlageredmé-
nye évek óta kimagasló. Így nem 
meglepő, hogy elnyerte az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett „Magyarország jó ta-
nulója, jó sportolója – 2019” címet, 
amelyre a tárca vezetője, dr. Kásler 
Miklós miniszter, az Értékelő Bi-
zottság által felterjesztett javaslat 
alapján, érdemesnek találta. 
A díjátadó ünnepség a járványra 
való tekintettel sajnos elmaradt, így 

Bogi postán kapta meg a megérde-
melt elismerést, amelyhez elsők 
között osztályfőnöke, Csányi Ákos 
is gratulált neki. A fiatal sportoló 
díjaival évek óta öregbíti telepü-
lésünk és a Nagykállói Általános 
Iskola hírnevét. Az intézmény 
vezetői és pedagógusai támogató 
együttműködésének köszönhetően 
a tanulás mellett zavartalanul ké-
szülhet és juthat el a versenyekre.

Folytatás az 1. oldalról!
A június és július hónapban szer-
vezett táborban közel ötven, hét 
és tizenkét év közötti gyerek vett 
részt. 
-A szabadban métáztak, népi já-
tékokkal ismerkedtek a gyere-
kek, amikor pedig esett az eső az 
étkezőben batikoltak, gyöngyöt 
fűztek, vagy a csűrben táncoltak. 
A tábor megszervezésének leg-
fontosabb célja ugyanis az volt, 
hogy a résztvevők megismerjék a 
kállai hagyományokat: a táncokat, 
a dalokat, a Kállai Kettős lépéseit, 
annak történetét – sorolta Márton 
Lászlóné, Julika főszervező. – A 
gyerekek fegyelmezetten gyako-
rolták a lépéseket, mintha évek óta 
együtt táncoltak volna, játékidő-
ben pedig minden foglalkozáson 
örömmel és lelkesen vettek részt.
A hagyományőrző táborban 
a Nagykállóból érkezett gyere-
kek voltak a legtöbben, de jöt-
tek Kállósemjénből, Biriből, Érpa-
takról, Geszterédről, Bökönyből 
és Nyíregyházáról is. Márton 
Attila, Aranysarkantyús táncos 
és Márton Julcsi a táncfoglalko-
zásokon csodálatos varázsvilágot 
teremtett a gyerekeknek, akiket 
ez rabul ejtett, elbűvölt és magá-
val ragadott – egy-egy héten át a 
Harangodon. Julika pedig a Kállai 
Kettős táncballada történetével és 
magával a világhírű tánc lépései-
vel ismertette meg a gyerekeket, 
illetve vezette a kézműves foglal-
kozásokat.

-Csoda volt ez a két hét! Mindany-
nyian így éltük meg – teszi hozzá 
Mártonné Julika. 
A táborzáró napnak is megadták a 
módját a szervezők, hiszen a gye-
rekek a debreceni Ürge Zenekar-
nak köszönhetően élő népzenére 
mutatták be „tudományukat” szü-
leiknek, majd az általuk dagasztott, 
kemencében sült kenyérlángossal 
meg is vendégelték őket, hogy 
mindannyian jó élményekkel, 
újonnan köttetett barátságokkal, 
sok tapasztalattal térhessenek haza 
a napközis néptánc és népi játék 
táborból.

Kiss Zsuzsanna (Nagykálló): Jól 
éreztem itt magam. Az pedig még 
jobb volt, hogy két új barátot is 
szereztem. Minden foglalkozás 
nagyon tetszett, a métázás és a 
batikolás pedig különösen jó volt. 
Ezt a pólót is itt készítettem – mu-
tatja büszkén a 9 éves kislány. – 
Júniusban gyakran esett az eső, 
volt, hogy a méta meccset is abba 
kellett hagyni, de én ennek elle-
nére élveztem a tábort. Mindkét 
hetét.

Néző Nikolett (Nagykálló): Saj-
nálom, hogy idén elmaradt a 
Téka tábor, mert nagyon szeretek 
néptáncolni, járok a Kállai Kettős 
csoportba is. Ebben a táborban is 
tanultam új lépéseket.  Jó volt ba-
tikolni, gyöngyöt fűzni, meg az, 
amikor métázás közben eltaláltam 
a labdát.

Nagy Boglárka (Nyíregyháza): A 
barátnőmtől/osztálytársamtól ha-
lottal a táborról. Nagyon jó volt 
az ének- és a tánctanulás, de leg-
jobban a batikolás tetszett nekem. 
És az, hogy ezalatt az egy hét alatt 
minden résztvevővel összebarát-
koztam.

Június 22-én ismét kinyithatott 
az Óbester Étterem és Kávézó. 
A járvány miatti kényszerszü-
net alatt felújították a vendéglá-
tóhelyet, így megújult belső tér 
fogadta a vendégeket.

A koronavírus olyan változásokat 
is hozott az éttermek életébe, ame-
lyek helyreállítása hosszú távú 
lesz. Egyrészt a vendégek jóval 
óvatosabbak lettek, inkább otthon 
maradnak, még kivárnak, más-
részt a bevételkiesés rákényszeríti 
a vendéglátósokat a csökkentett 
„üzemmódra”. 
Az Óbester Étterem és Kávézóban 
sajátos módját választották annak, 
hogy visszacsábítsák a vendége-
ket. A nyitást követően Torkos 
Péntek néven, rendkívül kedvező 
áron kínáltak korlátlan fogyasztást 
a vendégek részére.  
Nagyon vártuk mi is és vendégek 
is, hogy újra megnyithassuk étter-
münket. Sokan kíváncsiak voltak 
a megújult belső térre, az új arcu-
latra, s várták, hogy eljöhessenek, 
kimozdulhassanak otthonról, ha 
kissé óvatosan is, de közösségben 
legyenek. Nem titkolt szándékunk 
az volt a Torkos Péntek megtar-
tásával, hogy „visszaszoktassuk” 
vendégeinket éttermünkbe, ezért 
nagyon kedvező áron kínáltuk 
ételeinket ezen a napon korlát-
lan fogyasztással – mondta Sza-
bolcsi Kata, a vendéglátóhelyet 
üzemeltető Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetője. – 
Nagy örömünkre, rendkívül nép-
szerű volt ez a nap a nagykállóiak 
és a környező településeken élők 

számára, ugyanis a tervezettnél 
jóval többen tértek be hozzánk. S 
az efféle marketing azt gondolom, 
hosszú távon megtérülő befektetés 
számunkra. 
Szabolcsi Kata elmondta még, 
hogy az újonnan megnyitott ven-
déglátóhelyen a jövőben is tar-
tanak hasonló vendégcsalogató 
eseményeket, hogy azokat is moti-
válják, akik egyébként csak ritkán 
járnak étterembe. Az Óbester Étte-
rem és Kávézóban hamarosan újra 
a’la carte étlapról is választhatnak 
majd a vendégek. Ezen kívül újí-
tásokat is szeretnének bevezetni, 
elsőként kávékülönlegességekkel 
várják minden nap a vendégkö-
zönséget.
Terveik között szerepel egy ját-
szósarok létrehozása a gyerekek-
nek, akik játékkal foglalhatják el 
magukat, míg szüleik kávéznak 
vagy ebédelnek. 

Legyen az új törzshelye az 
Óbester Étterem és Kávézó!

Mártonné Julikával járták a gyerekek a Kállai Kettőst

Dr. G. Tóth Anitának dr. Adorján 
Gusztáv adta át a díjat

Szedlár Boglárka Magyarország jó 
tanulója, jó sportolója
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Szépkorúak köszöntése

Motoros túra a Balkánon
Nagy örömömre, alighogy meg-
nyitották a határokat, értesítést 
kaptam egy majdnem feledésbe 
ment motoros túráról. 

Kb. 10 éve voltam utoljára távo-
labb a mocimmal, mert mindig 
csak a munka, a hajtás, semmi ki-
kapcsolódás. Sok vállalkozó bará-
tom panaszkodik, hogy úgy érzi a 
saját vállalkozása rabja. Na, ekkor 
kell merésznek lenni és valami ext-
rémet csinálni, kikapcsolni. 
Nekem adott volt az F 650 GS 
túramocim, amin gyorsan lecserél-
tem a gumikat, nem kopottak, ha-
nem öregek voltak, és indulás előtti 
nap friss műszakit is kapott. Laci ba-
rátom ajánlott egy szerb motoros tú-
raszervezőt, aki példásan lebonyolí-
totta a sokszor extrémnek nevezhető 
túrát. Az 5 nap alatt úgy éreztem ma-
gam, mint régen Pócson, a rallycross 
pályán. Az adrenalin folyamatosan 
a maximumon volt. Napi 8-10 órát 
motoroztunk, de nem olyan töty-
möty tempóban, hanem a szerpenti-
nen sokszor úgy kellet dönteni a gé-
pet, hogy ne szakadj le a többiektől, 
úgy éreztük a határon motorozunk. 
Páran a második nap szóvá is tették 
a túravezetőnek, erre az volt a vá-
lasza: nem ezért jöttél? Mondanom 
sem kell, ezek után milyen „sokat 

láttunk” a tájból. A harmadik nap 
visszajött a kihagyott 10 év tudása 
és elkezdtem élvezni a kalandot. 
Szerbia, Albánia, Montenegró. Csak 
ajánlani tudom mindenkinek. Na, 
nem kocsival, mert előfordult, hogy 
a szembejövő motorossal is alig fér-
tünk el egymás mellett. De amikor 
a szerb fennsíkon motoroztunk, ahol 
gyerekkorom nagy indiánja, Gojko 
Mitic született, na, azt nem lehet 
leírni. A végállomás az Adria volt, 
pontosan a Kotori-öböl. Meseszép. 
A túravezetőnk elmondta, hogy sze-

rencsések vagyunk, mert a vírus mi-
att még nem indult be igazán a kínai 
turizmus, ezért olyan csodás helyek-
re is eljutottunk, ahol máskor meg 
sem tudnak állni.
Összesen 2550 km-ert motoroz-
tam, a telefont csak fényképezés-
re kapcsoltam be, minden percét 
kiélveztem, már most udvarolok a 
feleségemnek, mert szeretném őt 
is elvinni (persze motoron, végtére 
is csak kétunokás nagymami). Ezt 
neki is látni kell!
 Szabó Tibor

Európa egyik legszebb és a hajtűkanyarok miatt a legveszélyesebb hágón

Bodovics Mihályné, született: Berki Margit június 4-én 
ünnepelte 95. születésnapját. A szépkorú városlakót (a 
Cuker tanyai városrész legidősebb lakosát) Nagykálló 
Város Önkormányzata nevében Sőrés László alpol-
gármester és Domokos Árpádné anyakönyvvezető kö-
szöntötte. A szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés 
kifejezéseképpen emléklapot és virágcsokrot adtak át 
az ünnepeltnek, aki korát meghazudtolva, jó erőben és 
szellemileg frissen, örömmel fogadta a köszöntésére 
érkezőket. 
Margit néni Kállósemjénben született, majd családjá-
val Nagykállóba költözött. Már fiatalon munkába állt, 
a mezőgazdaságban dolgozott. A gyermekek születése 
után is ott vállalt munkát, majd a helyi termelőszövet-
kezetben dolgozott, onnan ment nyugdíjba. Férjével 
30 évig éltek házasságban, 5 fiú és 2 lány gyermekük 
született, mára pedig öt unoka és öt dédunoka érkezett 
a családba. 
Arra a kérdésre, hogy mivel tölti napjait Margit néni 
így felelt: - Mindig van valami munkám, főzök, vagy 
járok a kertben, nem kapálok, csak néha, mert nem ál-
lom meg, hogy ne csináljak valamit! Mindenkinek azt 
kívánom, hogy éljen ilyen sok évet, mint én – mondta.

Kiss Györgyné (született: Lemák Gizella) 90-ik szü-
letésnapját ünnepelte. Ópályiban, egy hétgyermekes 
családba született, 1930. április 13-án (a szépkorúak 
köszöntése az elmúlt hónapokban a veszélyhelyzet 
miatt tilos volt). 1955-ben költözött a kiskállói vá-
rosrészbe, házasságkötése révén. Két fiú és egy lány-
gyermeke, majd négy unokája született. Férjét mind-
össze 18 év házasság után vesztette el, amikor még 
kiskorúak voltak a gyermekei, így egyedül nevelte 
fel, taníttatta őket. 
Dolgozott a járási hivatalban, majd a posztógyárban, 
1987-ben ment nyugdíjba, azóta otthon szorgosko-
dik. Gizi néni ma is aktív. 
-  Mindennap egy kicsit dolgozok, amikor olyan az 
idő. Nem tudok bent ülni. Én a mai napig akkor ér-
zem jól magam, ha dolgoztam – mondta jó kedélyű-
en.
A kérdésre, hogy ez lehet a titka annak, hogy kilenc 
megélt évtized ellenére is testi-lelki frissességnek ör-
vendhet?, Gizi néni sem tud határozott, megbízható 
választ adni, de az kiderül, hogy köze lehet a geneti-
kának is, mert az édesapja is szép kor élt meg, illetve 
nővére idén 94 esztendős.

Két szépkorú városlakót köszöntött júniusban Sőrés László alpolgármester és Domokos Árpádné anya-
könyvvezető Nagykállóban. Az ünnepeltek korukat meghazudtolva, máig aktívan élik mindennapjaikat. 
Kívánjuk, hogy így legyen még sokáig!

Strandnyitó bulival 
indult a szezon

Folytatás 1. oldalról
Július 4-én nyitó bulival indította 
a szezont a fenntartó, hogy ezzel 
is kedveskedjen a strand nyújtotta 
fürdőzési, pihenési, kikapcsolódási 
lehetőségeket választó fiataloknak 
és időseknek.
A rendezvényen a város vezetője, 
Horváth Tibor köszöntötte a meg-
jelenteket és nyitotta meg az idei, 
a strand szempontjából is szokatlan 
szezont. Siposné Zsákai Brigitta, 
az URBS NOVUM Nagykállói Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjétől megtudtuk: függetlenül 
attól, hogy idén rövidebbre sikerült 
a szezon, a megszokott, évek óta 
népszerű programokat megtartják 

majd, így a strandröplabda baj-
nokságokat, éjszakai fürdőzést, 24 
órás úszóversenyt, de ezek mellett 
további eseményeket is terveznek, 
például családi napot, az idősebb 
korosztálynak külön programokkal 
fürdőzést, strandfoci bajnokságot 
stb. 
A nyitó bulin előbb a Vidám Ma-
nók és a Szívtiproll Együttes mu-
zsikált az alkalmi „színpadon” a 
medencék és a napozóágyak mellől 
érkező vendégeknek, majd a Kállai 
Lakodalmas Egyesület bemutatóját 
láthatták. A fiatalabb korosztály tag-
jainak fánk- és csoki evő, szörpivó 
versenyt és egyéb, ügyességi játé-
kokat is szerveztek a Nap Strandon.

Megváltozott a  
kormányablakok nyitvatartása

A hatékony és gyors ügyintézés biztosítása érdekében a kormányhivatal – 
figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, az ügyfélforgalmi adatokat és 
a helyi sajátosságokat – új, az állampolgárok számára kedvezőbb ügyfélfo-
gadási rendet határozott meg júliustól.

A Nagykálló, Kállai kettős tér 1. 
szám alatti kormányablak 

2020. július 6-tól az alábbiak szerint 
fogad ügyfeleket:
Hétfő: 8.00–16.30
Kedd: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–18.00
Csütörtök: 8.00–16.30

Péntek: 8.00–12.30

A Balkány, Kossuth u. 5. szám alatti 
kormányablak 

2020. július 6-tól az alábbiak szerint 
fogad ügyfeleket:
Hétfő: 8.00–16.30
Kedd: 8.00–16.30

Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.30

Péntek: 8.00–14.00
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

|

Szabó Attila (Bátori út)
Kovács Ferencné (Zrínyi I. u.)
Jesenszki Sándor József (Arany J. út)
Mányák Sándorné (Kossuth út)
Kocsis Ferencné (Szakolyi út)
Karóczkai István (Tompa M. u.)
Szuhi Illés (Szent I. u.)
Gurály Mihályné (Szakolyi út)
Bus Lászlóné (Iskola u.)
Oláh Sándorné (Szakolyi út)
Kerezsi Györgyné (Bátori út)
Nagy István (Mártírok útja)
Tulipán Lajosné (Kossuth út)

ELHUNYTAK  
2020. június-július

Újraindult a sportélet Nagykállóban is

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

Sulomán Krisztián főszervező ezúttal is sok focikedvelőt és játékost látott vendégül

A járványhelyzet feloldása után, 
július 11-én két sportesemény is 
zajlott Nagykállóban. 

Ismét Nemzetközi Strandröplabda 
Bajnokságot szervezett az idén 10 
éve alakult Nagykállói Röplabda 
Egyesület (NARE) a Nap Stran-
don. Az sporteseményre a megye 
különböző pontjairól, illetve az 
országhatáron túlról - Lengyelor-
szágból és Szlovákiából – is érke-
zek játékosok, míg a romániai és 

ukrajnai csapatok a koronavírus 
miatt életben lévő (részleges) ha-
tárzár miatt nem tudtak eljönni. 
Az egész napos bajnokság ered-
ményhirdetésekor a dobogó legma-
gasabb fokára az egyik nagykállói 
együttes, a NARE II tagjai állhat-
tak. A második a Királyhelmecről 
(Szlovákia) érkezett Íris I lett, míg 
a harmadik helyen a Báthory Bará-
tok csapata végzett. 
Ezzel egyidőben a Sulomán Kupa 
néven ismert kispályás focitornán 

immár tizenegyedik alkalommal 
indult útjára a labda. A főszerve-
ző, Sulomán Krisztián által életre 
hívott sporteseményt minden év-
ben nagy sikerrel rendezik meg 
a városi sportpályán. A kispályás 
labdarúgó tornán ezúttal tíz csa-
pat mérte össze erejét és tudását 
a kétszer tizenkét perces meccse-
ken.  A tornán első helyezett a Vela 
Pékség, második a Szeszspanyol, 
harmadik pedig a Zöldfa Étterem 
csapata lett.
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Gyuricza Tibor Colin
 június 26-án ünnepelte 9. születésnapját
Boldog születésnapot kívánunk Neked: 

Apa, Anya, Nagyszüleid, Keresztszüleid és 
az unokatestvérek.

A nap az égen is neked ragyog, 
hisz ma van a születésnapod. 

Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg, 
senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk 

téged!

Domokos  
Mártont

3. születésnapja alkalmából köszönti  
Anya és Apa!
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. augusztus 5. 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 Mik-
lós u. 34. szám alatt 2 szobás, ebédlős, 
fürdőszobás, cserépkályha fűtésű ház el-
adó. Az ingatlan tehermentes. Telefon:  
+36 20 988 7115
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő, 4 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával 
– melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érde-
kel. Telefon: +36 20 315 4687
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, 
nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon: 
+36 20 382 8478
Nagykálló, Nagykertiszőlőben 800 □-öl 
belterületi telek, közmű nélkül eladó. Tele-
fon: +36 20 253 8170
Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt és a 
Szabadságharcos úton (az óvodával szem-
ben) üzlethelyiségek kiadók. Telefon:  
+36 30 349 7653
Eladó üzlet: Nagykállóban, főútvonal men-
tén 138 nm-es, működő üzlet, saját parkoló-
val, hozzáépített minigarzonnal eladó. Tele-
fon: +36 20 370 3205
Nagykállóban eladó téglaépítésű társashá-
zi lakást keresek 15 millió forintig. Telefon: 
+36 30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L
Eladó TOYOTA Carina II GL másfél év 
műszakival, új gumikkal, női tulajdonostól. 
Telefon: +36 20 282 8538 

Eladó benzinmotoros és elektromos fűnyí-
ró, korongfűrész tengely, kukoricamorzsoló, 
fűkasza, kétütemű fűnyíró motor, házi nyúl 
(süldő), Partner 330-as bontott fűkasza. Te-
lefon: (42) 797 042

220 V-ról működő, 10 kalapácsos termény-
daráló, 3 fázisról működő gyümölcsdaráló, 
nagyputtonyos szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő molnár mázsa sú-
lyokkal eladó. Telefon: +36 30 218 5958

3+2+1 szövet ülőgarnitúra, egyszemélyes 
heverő, csillár, szőnyeg, 2 db éjjeliszekrény 
eladó. Telefon: +36 30 413 3468

Eladó 48 nm parketta (1000 Ft/nm), 3 ré-
szes szekrénysor (20 000 Ft), gyerekheverő 
(4 000 Ft), 180x150-es fa ablak (10 000 Ft), 
fa teraszajtó (5 000 Ft), 2,5 q koksz (12 500 
Ft). Telefon: (42) 264 294

Eladó takarófólia 10x8 m, műanyag 
sózókád 50 l, kukoricamorzsoló, villany-
motor, gázpalack üst alá égőfejjel, 44-es 
gumicsizma, 2 db kézifűrész. Telefon:  
+36 30 668 4239

Eladó komód (OBI), szőnyeg 2x3 m, egy-
medencés mosogató (új), ebédlőasztal, író-
asztal, szennyvízszivattyú (új), szivattyú 
kúthoz. Telefon: +36 70 597 4464

Boldogan értesítünk mindenkit  
arról, hogy gyönyörű kislányunk,

 Domokos Sára 
2020. június 29-én megszületett.

Édesanyja: Szabó Kinga 
Édesapja: Domokos István

Folyton termő málna frissen szedve eladó. 

Telefon: +36 70 299 5724

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor vál-

tóval, láncos szecskavágó, mérleg (5 mázsá-

ig mér), nagyteljesítményű elektromos ku-

koricamorzsoló. Érdeklődni lehet: naponta 

18 óra után. Telefon:  (42) 264 396

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

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

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

Nagykálló Város Köztemetőjét 
üzemeltető TESZOVÁL Kft. 

MUNKATÁRSAT KERES 
temetői munka végzésére. 

A dolgozó feladata: 
felel a temető tisztaságáért, 

elvégzi a temetkezéssel  
kapcsolatos teendőket 

(halottszállítás, sírásás, temetés). 

Érdeklődni lehet  
az alábbi telefonszámon: 

+36 20 399 1240

Ingyenes úszásoktatás 
a Nap Strandon

Az URBS NOVUM Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit Kft.
- Nagykálló Város Önkormány-
zat támogatásával - idén is in-
gyenes úszásoktatást szervez  
nagykállói lakosok részére a 
Nap Strandon.
Jelentkezni lehet: 8.00 és 16.00 
óra között a +36 20 214 7134 
telefonszámon,  vagy személye-
sen a strand pénztáránál
A tanfolyam 10 napos, délelőtt 
8.00 és 10.00 óra között tart.
Más településekről érkezők ese-
tében 7 000 Ft/fő a tanfolyam 
ára.
EFOP-1.5.3-16-2017-00041
Humán szolgáltatások fejlesztése
Nagykállóban és 
térségében

ÁLLÁSAJÁNLAT


