
A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXX. évfolyam 6. szám – 2020. augusztus

Életveszélyes lenne, ha megépülne

20.20.20.
VÁROSI ÜNNEPSÉG
2020. augusztus 20.  

(csütörtök) 17 óra 
Nagykálló, Kállai Ke�ős tér

PROGRAM:
Ünnepi köszöntőt mond:

Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere

Városi kitüntető díjak átadása:
 Nagykálló Város Díszpolgára cím Nagykálló Városért-díj
 Korányi Frigyes-díj Szilágyi István-díj Ámos Imre-díj

Kenyérszentelés
Az új kenyeret megáldják a 

történelmi egyházak  
képviselői

Ünnepi műsor:
4 for Dance 

zenés előadása

AugusztusAugusztusAugusztus

Mini Téka volt 

Helyszíni bejárást tartottak a 
közelmúltban Nagykállóban, a 
Mártírok útja és a Debreceni út 
találkozásánál, amelyen részt vett 
Nagykálló Város polgármestere, 
Horváth Tibor,  a testület tagjai 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Igazgatóságának munkatársai. 

Az útszakaszon azért került sor a 
szemlére, mert helyi lakosok kez-
deményezték, hogy a Mártírok útja 
és a Debreceni út kereszteződésénél 
gyalogos-átkelőhely épüljön. Mivel 
az utak a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kezelésében állnak, így azok 
tekintetében a közút kezelője jo-
gosult gyalogátkelőhelyet létesí-
teni. Az önkormányzat a korábbi 
években már folytatott egyeztető 
tárgyalásokat ez ügyben a Közút 

szakembereivel, de elutasították ezt 
a javaslatot, mivel ennek feltételei 
nem adottak. „Mivel csak olyan 
helyen szabad kijelölni, ahol a ki-
jelölt gyalogos-átkelőhelyet és az 

azon áthaladó gyalogosokat az úton 
közlekedő járművezetők - napszak-
tól függetlenül - legalább 50 méter 
távolságból felismerhetik.

Folytatás az 5. oldalon!

A helyszíni bejáráson a szakemberek megállapították, hogy életveszélyes len-
ne itt zebrát építeni

Hittanos tábor a Harangodon
A Nagykállói Görögkatolikus Egy-
házközség és az egyházközség Szent 
Angyalokról elnevezett Karitász Cso-
portja 2020. július 20. és 24. között 
napközis tábort szervezett a Haran-
godon, melyen 35 táborozó gyermek 
és 8 felnőtt segítő vett részt. 

A hétfői nap legfontosabb feladata 
a megismerkedés volt. Játékos fel-
adatokkal alakítottuk ki a csapatok 
beosztását, amely egész héten segí-
tett a szervezettség megőrzésében. 
Ezzel együtt minden csapat, ravasz 
feladatok megoldásának eredmé-

nyeként, kapott egy nevet. Ez a név 
egy-egy Árpádházi szentünk, Szent 
Erzsébet, Szent Margit és Szent 
László neve, akik életének és cso-
dáinak minél jobb megismerése volt 
az adott csapat feladata.

Folytatás a 3. oldalon!

Harminchatodik alkalommal 
népesítették be a Harangodot 
a tékások, vonták fel a tábor 
zászlaját és csendült fel a nép-
zene a dombok között.

Sajnos, az idei évben – a jár-
ványhelyzet miatt – nem sike-
rült megtartani az egyhetes, 36. 
Téka Népművészeti Tábort, de 
a szervezők ezúttal is szerették 
volna, hogy újra az autentikus 
népzenéjé, néptán-
cé, a hagyományos 
kézműves fog-

lalkozásoké legyen a főszerep 
a Harangodon. Így július utol-
só napján az évek óta szokásos 
módon – tánccal, énekszóval, 
zászlóbontással megnyílt a Mini 
Téka. Ezúttal nem a tánccsűrben, 
hanem az előtte felállított szín-
padon elsőként Nagykálló Város 
polgármestere, Horváth Tibor 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
köszönetet mondott mindazok-

nak, akik lehetővé tették, hogy 
újra találkozzanak Nagykálló-
Harangodon azok, akik fontos-
nak tartják a népi hagyományok 
ápolását. 
A városvezető után, a rendezvény 
szakmai szervezője, Kerezsiné 
dr. Kulcsár Annamária szólt a 
sokasághoz. Örömét fejezte ki, 
hogy a megszokottól eltérően, de 
lehetőség nyílt arra, ha csak rö-

vid időre is, hogy viszontlássák 
egymást régi, kedves táborlakók, 
zenészek, táncosok, oktatók, a 
kézműves foglalkozások vezetői, 
akik mindannyian szakmájuk ki-
válóságai.
Ezt követően közösen felavat-
ták Tordai János, népi iparmű-
vész, Király Zsiga-díjas fafaragó 
közelmúltban készült alkotását, 
faragott oszlopát, amely az idei 
évnek, a járványhelyzet miatt sok 
tekintetben sajátos rendezvény-
nek állít emléket.  
 Folytatás 4. oldalon
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Ülést tartott a testület
Rendkívüli testületi ülést tartott 
július 27-én Nagykálló Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete.

A képviselők támogatták, hogy az 
önkormányzat képviseletében Hor-
váth Tibor, Nagykálló Város polgár-
mestere előszerződést kössön a 2.sz. 
felnőtt háziorvosi praxis működteté-
sére vonatkozóan, az egészségügyi 
alapellátási kötelezettség biztosítása 
érdekében. A körzet korábbi házi-
orvosa, dr. Ónodi Borbála doktornő 
nyugdíjba vonult, ezért a tulajdoná-
ban lévő praxisjogot 2021. január 
1. napjától dr. Sződényi Annamária 
szakorvos részére adja át.

* * * * * 
Döntött a képviselő-testület a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodásának módosításáról. Erre 
azért volt szükség, mert a Társu-
lás székhelye 2020. január 1-jével 
Újfehértóra került. A Magyar Ál-
lamkincstár pedig 2020. január 1. 
napjától a család- és gyermekjóléti 

központ, valamint a hozzá kapcsoló-
dó óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység normatív támogatását 
a Társulás részére nem tudja biz-
tosítani, ez ugyanis „csak abban az 
esetben támogatható, ha annak szék-
helye, így a támogatás igénylője a 
feladat ellátására kötelezett önkor-
mányzat.” Ennek alapján a 2020. au-
gusztus 1-től működő Dél-Nyírségi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tató Központot, illetve a Nagykálló 
Városát érintő család-és gyermek-
jóléti szolgáltatást - 2020. szeptem-
ber 1-től - Nagykálló Város Önkor-
mányzata által alapított és az általa 
fenntartott intézmény, a Nagykállói 
Család- és Gyermekjóléti Központ, 
keretében fogják működtetni. 

* * * * * 
Még tavasszal írta ki a Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás a Pindur Palota Bölcsőde 
intézményvezetői munkakörének 
betöltésére a pályázatát. A kiírásra 
jelentkezők között egyelőre nem 
hirdettek nyertest. A pályázati eljá-

rás lefolytatását őszre halasztotta a 
Társulási Tanács, addig továbbra is 
Fenyőfalvi Csabáné látja el a megbí-
zott vezetői teendőket.

* * * * * 
Az ülésen Horváth Tibor polgármes-
ter ismertette, hogy helyi népszava-
zásra vonatkozó kezdeményezés 
érkezett a választási bizottsághoz. 
Ebben kérdésként megjelölték, 
hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy 
Nagykállóban a Bátori út 2. sz. alatt 
található egykori II. Rákóczi Ferenc 
Művelődési Központ épülete felújí-
tásra kerüljön, a tervbe vett elbontás 
helyett?” A Helyi Választási Bizott-
ság a kérdést a 2020. június 19-én 
megtartott ülésén hitelesítette. 

* * * * * 
A rendkívüli testületi ülésen több 
városlakó is megjelent. Az ülés vé-
gén a helyi lakosok közül néhányan 
ezúttal is hangos szóváltás közepette 
mondták el véleményüket, elsősor-
ban az ülés időpontja, illetve a ko-
rábbi művelődési központ lebontása 
és új építése kapcsán. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere, 

augusztus hónaptól minden szerdán 14.00-16.00 óra között 
fogadóóráján várja a városlakókat személyes egyeztetésre. 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem 
(Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Polgármesteri fogadóóra

Idén újra ebösszeírás 
Nagykállóban

A rekonstrukciós munkák még múlt év tavaszán kezdődtek az intézmény alsó és felső tagozatos épüle-
teiben, valamint a testnevelés óráknak is helyet biztosító Városi Sportcsarnokban. 

Ennek során mindkét épületrészben megtörtént a külső homlokzat szigetelése, a fűtési- és haszná-
lati melegvízellátó rendszer, hőtermelő berendezések korszerűsítése - kicserélték a fűtőtesteket és 
a kazánokat, a felső tagozatos épületében pedig biomassza kazán került telepítésre. Világítási rend-
szer korszerűsítésének részeként a szakemberek energiatakarékos LED lámpatesteket helyeztek el 
az intézmény tantermeiben és a folyosókon, illetve a sportcsarnokban. Háztartási méretű kiserőmű, 
napelemes rendszer kiépítése során napelemes panelek kerültek az általános iskola felső tagozatos 
épületének tetejére. Mindkét épületen esővíz-elvezető csatornát szereltek, illetve külső lámpatesteket 
helyeztek ki. 

A felső tagozat műemléki épületében akadálymentes mosdót (WC-t), az udvaron par- kolót 
alakítottak ki. A felső tagozat épületében a nyílászárók cseréjét is elvégezték.

Nagykálló Város Önkormányzata 394 743 733 forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert az oktatási intézmény épületeinek energetikai 
korszerűsítésére. Valamint a beruházás teljes megvalósításához 
az önkormányzat 19 390 783 forint saját forrást biztosított.

A felújítási munkáknak egyrészt a pedagógusok és a diákok 
örülhetnek, hiszen egy megújult, szép és korszerű intéz-
ményben tölthetik mindennapjaikat, másrészt a fenntartó, 
hiszen az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően je-
lentős költségmegtakarítással számolhat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megújult az iskola

Nagykálló Város Önkormányzata 394 743 733 forint, 100 %-os intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatást nyert „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai 
korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 azonosítószámú pályázat meg-
valósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése 
rendelkezése alapján az eb tartási 
helye szerint illetékes önkormányzat 
- ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel - három évente leg-
alább egy alkalommal ebösszeírást 
végez.
Nagykálló Város közigazgatási terü-
letén tartott négyhónaposnál idősebb 
ebek tulajdonosait/tartóit kérem, 
hogy a 2020. évi ebösszeírás céljából 
az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és 
2020. augusztus 31-ig az alábbiakban 
megjelölt lehetőségekkel élve eljut-
tatni szíveskedjen.
Az ebösszeíró adatlap további példá-
nyai beszerezhetők a Nagykállói Pol-
gármesteri Hivatal, Nagykálló, Kállai 
Kettős tér 1. szám alatti ügyfélszol-
gálatán és a Polgármesteri Hivatal 
Főportáján, illetve a www.nagykallo.
hu weboldalról letölthetők. A letöltött 
adatlap számítógépen kitölthető, me-
lyet nyomtatás után alá kell írni. Az 
aláírással ellátott adatlapokat csatolni 
kell az elektronikus levélhez, melyet 

a bakaiangela@nagykallo.hu e-mail 
címre kell elküldeni.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként 
kell kitölteni az oltási könyv alapján. 
A kitöltött adatlapokat az alábbi mó-
dokon lehet benyújtani: postai úton: 
Nagykállói Polgármesteri Hivatal, 
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
a Nagykállói Polgármesteri Hivatal 
faxszámára: 42/263-309, elektroni-
kusan a bakaiangela@nagykallo.hu  
címre küldve.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyel-
mét, hogy az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után. A bírság 
legkisebb összege az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján 
30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesítését és a benyúj-
tott adatlapok valóságtartalmát a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai 
ellenőrizni fogják. Annak érdeké-
ben, hogy a nyilvántartás aktuális 
információkat tartalmazzon, az eb 
tulajdonosok/tartók az ebösszeírást 
követően is kötelesek az adatokban 
bekövetkező változásokat, szaporu-
latot írásban bejelenteni.

 Bereczki Mária jegyző
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A Nagykállói Református Műemléktemplomban
2020. augusztus 22-én (szombaton) 18 órától

MésZáRos JáNos ElEK, 
a 2012-es Csillag születik győztese, magánénekes

ad koncertet a harangtorony felújításáért
Jegyár: 2 000 Ft/fő

Koncert a harangtorony felújításáért
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A Keleti Gyepű napja

Hittanos tábor a Harangodon

VIII. Nagyk�lói

09. 05.
2020.

A Nagykállói Csillagösvény Íjász 
Egyesület szeretettel vár minden 
érdeklődőt a 2020. augusztus 
28. és 30. között a Keleti Gyepű 
napja nevű X. századi rendezvé-
nyünkre. 

A helyszínt adó Nagykálló-
Harangodon augusztus 28-án jurta 
falu kerül felállításra. Este zenés va-
csorával várják a táborozókat. Ze-
nél, a Berka zenekar, amely mold-
vai, gyimesi és a korszakhoz illő 
régi zenével kedveskedik. Másnap 
reggel 8 órától az íjászversenyre 
lehet nevezni, majd 10 órakor kez-
detét veszi a sereg felvonulása és a 
vezér fogadása. A rendezvény kere-
tein belül megtartott íjászversenyre 
100-150 íjász részvétele várható, 

honfoglalás kori viseletbe öltözve. 
Napközben a tánccsűrben kézmű-
ves bemutató zajlik majd. Korhű vi-
seleteket, ékszereket és fegyvereket 
lehet megtekinteni. Az íjászverseny 
végén, 15 órától a Jósa András Mú-
zeum munkatársa, Beleznai Gabri-
ella tart előadást a honfoglalókkal 
kapcsolatos helyi régészeti feltárá-
sokról. A világhírű Mónus József 
többszörös távlövő világrekorder-
rel 16 órától lehet találkozni, aki 
a harangodi kilátóból mutatja be 
fantasztikus távlövő képességét. Ezt 
követően a tánccsűr előtt a Gyepű 
Bajnoka címéért folyik majd íjász 
párbaj. Szombat este napszállta-
kor a nemzetközi hírű táltos Regős 
Sziránszki József tart tűzszertartást 
a táltos dobosok kíséretében.

A Nagykállói Hírmondó korábbi 
számában Tordai Zoltán Bakk Fe-
renc fodrászt kérdezte arról, hogy 
milyen hozott anyagból dolgozni?
A legfontosabb számomra, hogy a 
vendégeim elégedetten távozzanak. 
Ugyanakkor nem hagyhatom figyel-
men kívül az adottságaikat és nem 
utolsó sorban az éppen aktuális tren-
det sem. Összességében ezeket pró-
bálom figyelembe venni, hogy a ho-
zott anyagból a legjobbat hozzam ki.

A vendégek határozott, konkrét 
elképzeléssel érkeznek a szalonba?
Legtöbbször igen, sőt, örülök, ha van 
konkrét elképzelése a vendégnek, de 
minden esetben az egyéni adottsága-
it szem előtt tartva, ahhoz igazodva 
szeretnék mindkettőnknek tetsző fri-
zurát készíteni.

Ön mióta dolgozik férfifodrász-
ként?
1996-ban kezdtem a szakmát tanulni 
és ezzel párhuzamosan már dolgoz-
tam is. 

Ez idő alatt nagyot változott a 
világ, s vele a férfiak ízlése is.
Manapság a férfiak nagy része heten-
te, kéthetente jár fodrászhoz. Sokkal 
hiúbbak, igényesebbek, vagy akár 
azt is mondhatnám piperkőcebbek 
lettek, mint 15-20 évvel ezelőtt. Van, 
akinek időről időre a legfrissebb di-
vat szerinti frizurát kell elkészíteni, 
és persze sokan vannak olyanok is, 
akiknek 10-15 éve ugyanazt a fazont, 
formát vágom, mert nem akarnak a 
divat miatt stílust váltani.
A legnagyobb leckét az adja fel, ha 

valaki nem az egyéniségének, ka-
rakterének megfelelő kívánsággal 
áll elő. Ilyenkor igyekszem szakmai 
tudásommal, tapasztalatommal hatni 
rá. Ez legtöbbször sikerül is, hisz bíz-
nak bennem. 

A vendégei közül sokan megma-
radtak, visszajárnak már több 
mint 20 éve?
Igen, nagyon sokan a környékről, 
sőt, vannak olyanok is, akik ugyan 
elköltöztek Nagykállóból, de vissza-
járnak.

Ez a munkája dicsérete?
A munkám elismerése az, amikor 
látom, tapasztalom, hogy elégedet-
ten távozott tőlem a vendég. Ezt az 
elégedettséget főleg a vendégek ad-
ják egymásnak tovább, ezért nincs 
szükségem semmiféle reklámra, hir-
detésre.

Bizonyára megkérdezték már 
Öntől, hogy miért férfifodrász, 
és nem csak Szécsi Pál örökzöld 
slágere miatt?
A szakmám női-férfi fodrász, de a 
kérdésre egyszerű a válasz: időben, 
egy férfi frizurára 25-30 percet kell 
szánnom és nem mellesleg mindig 
jobban szerettem a férfifodrászatot.

Tordai Zoltán említette, hogy 
rendszeresen sportol, ezért kérte, 
beszéljen arról, hogy milyen szere-
pe van az életében?
Már gyerekkoromban is érdekelt a 
sport, de igazán 26 évesen kezdtem 
aktívan mozogni.
Ekkor Harangodon kisebb-nagyobb 
távokat futottam, ami később a szen-
vedélyemmé vált.
A munkámhoz szükség van a jó ál-
lóképességre, ezért hetente 2-3 alka-
lommal futok több-kevesebb kilo-
métert, emellett biciklizek, úszok. A 
mozgás minden formáját szeretem. A 
sport az állóképesség fejlesztése mel-
lett, a testi erőt és a kitartást is nö-

veli, illetve megtanít arra, hogy soha 
semmit ne adjak fel könnyen. Ez a 
szemlélet a munkámra is rányomja 
bélyegét, mert minden egyes perce-
met előre kiszámítok, megtervezek, 
például, hogy egy frizurát mennyi 
idő alatt készítek el, utána mennyi 
ideig takarítok, fertőtlenítek a kö-
vetkező vendég érkezéséig, mert azt 
nem szeretem, ha a vendégeim vár-
nak rám. 

Ha jól tudom, nem csak Harango-
don, sík terepen fut.
Igen, szívesen vágok neki dombok-
nak, hegyeknek is. Bakancslistámon 
nagyobb kihívások teljesítése is sze-
repel, mint pl. tavaly a Kékestető 
csúcsfutás. Az év utolsó napját is 
hosszú idő óta hegyi futással zárom.

És mi van még ezen a listán? 
Több minden, de az idei év felülírta a 
terveimet, hiszen elmaradtak a sport-
rendezvények is. Nyilván, mint min-
den futó ember, szeretnék hosszabb 
távokat teljesíteni, akár egy Maratont 
lefutni.

Ez igazán példaértékű.
Én a kisfiam számára szeretnék az 
lenni, remélem, a jó irányt mutatom 
neki. Ő hatéves korától rendszere-
sen úszik, kerékpározik velem, de 
nem szeretnék ráerőltetni semmit. 
Természetesen szeretném, hogy ő is 
mozogjon, sportoljon, legyen kitartó. 
Ha elkezd valamit, akkor 4-5 edzés 
után ne hagyja abba. Azt gondolom 
a szülők felelőssége, hogy mozgásra 
neveljék a gyermekeiket.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Sinka Györgyöt kérdezném többek 
között arról, hogy a családot, a mun-
kát, a sportot és a hobbiját hogyan 
tudja összhangban tartani az életé-
ben?

Folytatás az 1. oldalról
Kézműves foglalkozás keretében 
fonalakból karkötőket készíthet-
tünk, valamint gyöngyfűzésre is 
lehetőségünk nyílt. Kedden a szel-
lemi vetélkedőké volt a főszerep. 
Az Activity és más vetélkedők 
izgalmas időtöltést biztosítottak 
a csapatoknak. A szerda a sport je-
gyében telt, délelőtt mozgalmas já-
tékok biztosították a jó étvágyat az 
ebédhez, délután pedig megismer-
kedhettünk a méta nevű labdajáték-
kal. A napot a strandon fejeztük be. 
Csütörtökön kirándultunk. A Nyír-
egyházi Állatparkban töltöttünk el 
egy izgalmas és élményekkel teli 
napot. Pénteken, a záró napon pe-
dig délelőtt a Nagykállói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tartott számunkra 
egy rendkívül érdekes és izgalmas 
bemutatót, ahol bepillanthattunk a 
tűzoltók munkájának szépségébe és 
nehézségébe. Magunkra vehettük a 

tűzoltók védőfelszereléseit és még 
a tömlővel is locsolhattunk. Ebéd 
előtt pedig minden csoport előadta 
a színdarabját, amely a csapata név-
adó szentjének az életét és csodáit 
mutatta be. 
Sok-sok szép élmény és örömteli 
pillanat fért bele ebbe a néhány nap-

ba, sok új barátság is kialakult. Kö-
szönjük szépen mindazoknak, akik 
részt vettek, akik bármilyen módon 
segítséget nyújtottak a tábor lebo-
nyolításában. Jövőre – ha a Jóisten 
segít – újra találkozunk!

lipcsák Tamás
görögkatolikus parókus

sok-sok élménnyel lettek gazdagabbak a tábor résztvevői

Rendhagyó körülmények között, 
szigorú egészségügyi-biztonsági 
szabályok betartása mellett, idén 
is megrendezik a gasztronómiai 
élményfesztivált a Kállai Kettős 
téren.

A VIII. Nagykállói Lecsófesztivál 
lecsófőző versenyére a szervezők 
az idei évben is családtagokkal, 
barátokkal csapatot alkotva vár-
ják a jelentkezőket, akiknek 2 000 
forint nevezési díjat kell fizetni a 
helyszínen (aki megteheti, nagyobb 
összeget is felajánlhat). A befolyt 
összeget a szervezők ezúttal is jóté-
konysági célra fordítják.
Az étel elkészítéséhez szükséges 
alapanyagot és eszközöket, úgy-
mint: paradicsomot, paprikát, hagy-
mát, olajat, sót, borsot és kenyeret, 
továbbá egy tűzteret - bográcsot üst-
házzal, tűzifát - illetve egy sörpad 
garnitúrát a szervezők biztosítják. 
A versenyre jelentkezők mindezt a 
rendezvény napján, szeptember ötö-

dikén, a Kállai Kettős téren, a déli 
óráktól átvehetik. Az ételvariációk-
hoz szükséges további hozzávalók-
ról, kedvelt fűszerekről, továbbá 
konyhai felszerelésekről, evőeszkö-
zökről, mindenki maga gondoskod-
jon. A csapatok által készített lecsót 
zsűri értékeli majd a helyszínen és 
kiválasztja a legízletesebbet.
A főzőversenyre szóló nevezési lap 
a Városháza földszintjén és a Híd 
Közösségi Házban is megtalálható, 
illetve letölthető a www.nagykallo.
hu oldalról. Ezt kitöltve kell eljut-
tatni 2020. szeptember 2-ig a Híd 
Közösségi Házba (Jókai M. út 34.), 
vagy elküldeni a nkszolgaltatokft@
gmail.com e-mail címre. A szerve-
zők a jelentkezési lapon megadott 
elérhetőségeken keresztül tájékoz-
tatnak mindenkit a további részle-
tekről.

Találkozzunk  
2020. szeptember 5-én 

Nagykállóban,  
a Kállai Kettős téren!

VIII. Nagykállói  
Lecsófesztivál
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Főztek a szomszédok

Támogatás iskolakezdéshez Környezetszépítés  
az együttműködés jegyében

Mini Téka volt

2020. július 11-én szomszédsági 
főzést rendeztek az Akácos úti 
Közösségi Ház udvarán. 

A program a „Társadalmi Együtt-
működést Szolgáló Komplex Prog-
ram” elnevezésű pályázat keretében 
valósult meg. A rendezvény célja az 
volt, hogy közösségi programként 
még közelebb hozza egymáshoz a 
pályázattal érintett településrész la-
kosságát, de nem titkolt cél volt az 
is, hogy megtudjuk, kinek a főztje 
nyeri el leginkább a zsűri tetszését. 
A főzést végül 11 csapat kezdte el. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, mert 

egytől-egyig kiváló ételek készül-
tek. Végül aztán sikerült a három 
legízletesebb ételt kiválasztani. Az 
értékelésnél az ételek íze mellett a 
tálalást is figyelembe vette az öt fő-
ből álló grémium és így alakult ki a 
végleges sorrend. 
Szerencsére mindenki egyetértett 
abban, hogy elsősorban a jó hangulat 
és a részvétel a fontos, így mindenki 
tudott örülni a díjazottak eredmé-
nyének. A főzéshez a jó hangulatú 
zenét Kovács Józsi szolgáltatta, nem 
mellékesen az ő családja nyerte meg 
a főzőversenyt is. A gyerekeknek a 
szervezők csillámtetoválással, arc-

festéssel és kézműves foglalkozá-
sokkal kedveskedtek. Összességében 
elmondható, hogy egy jó hangulatú 
program kerekedett, amelyből épít-
kezve még több hasonló programot 
tervezünk megvalósítani a pályázat 
keretében. V. S.

Az óvoda és család együttműkö-
déséről intézményünk büszkén 
számolhat be.

A nevelési év folyamán többször 
ajánlottunk különböző programo-
kon való részvételt a szülők közös-
ségének.
Az együttnevelés jegyében hagyo-
mányőrző, kulturális, és sportren-
dezvényeket, munkadélutánokat 
szerveztünk ebben a nevelési év-
ben is. Az elmúlt hetekben pedig 

különleges összefogással valósult 
meg az esztétikus és igényes kör-
nyezetalakítás: szülők segítségével 
festjük  újra az óvoda kerítését. A 
munkálatokhoz szükséges anyago-
kat intézményünk biztosította.
Kollégáim, és a magam nevében is 
köszönöm, hogy apukák, anyukák, 
nagyszülők lelkesen kapcsolódtak 
a munkába és fáradtságot nem is-
merve dolgoztak!

Nagy Tamásné
intézményvezető

Folytatás az 1. oldalról
-Nagyon köszönöm a foglalkozás-
vezetőknek, zenészeknek és mind-
azoknak, akik lehetővé tették, hogy 
a kétnapos, mini Téka is szenzá-
ciós hangulatban teljen – mondta 
Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária, 
a rendezvény szakmai szervezője. 
- A táborozók egy része, akik évről 
évre gazdagítják a programot, ez 
alkalommal is eljöttek Nagykálló-
Harangodra, kitartottak és ezúttal 
is rendezvényünk szellemiségét, 
nagyságát hangoztatták. Most meg-
mutatkozott, hogy a tékás közös-
ségnek van egy „kemény magja”, 
egy 350-400 ember, akik több száz 
kilométert is megtettek, hogy itt le-
hessenek, mert életük részévé vált 
ez a rendezvény. Ismét megtapasz-
talhattuk a közösség fantasztikus, 
összetartó erejét, amiről minden 
évben beszélünk. Ez egy nagy csa-
lád, amelynek tagjai lehet, hogy 
csak évente egyszer találkoznak, 

de akkor is ugyanazzal a szeretettel 
és lelkesedéssel fogadják egymást, 
minden évben, július utolsó heté-
ben.
Azt gondolom, hogy a pandémia 
után az emberek már nagyon vágy-
tak arra, hogy személyesen talál-
kozzanak barátaikkal, ismerőseik-
kel, hogy közösségben legyenek. 

Első alkalommal a Tékában
Gáll Viktória 
Emese egy rend-
kívül befogadó, 
színes, közös-
ségbe csöppent 
N a g y k á l l ó -
Harangodon . 

Szerinte a művészetek nyitottabbá 
teszik az embereket.
-Egyik kedves ismerősömtől hal-
lottam a Tékáról, ő mondta, hogy 
ez egy nagyon jó hely, s kíváncsivá 
tett, hogy mégis milyen, mert én is 
hasonló környezetben nevelked-

tem. Amúgy aki a „népi berkekben 
mozog”, az hallomásból ismeri a 
nagykállói Téka tábort.

Valójában milyen ez a hely?
A hasonló táborok jellemzője, 
hogy az azonos érdeklődésű embe-
rek könnyen szót értenek egymás-
sal, de itt, ebben a közösségben ez 
még inkább igaz. Számomra ahhoz 
hasonlatos, mint egy esküvőn, ahol 
mindenki ismeri a menyasszony és 
a vőlegény rokonságát is.
Bárhová leültem, a mellettem elha-
lódók rám köszöntek, ismeretlenül 
is megszólítottak. Tehát én, mint új 
arc nem simán nyitottságra, hanem 
befogadni vágyásra termett embe-
rekkel találkoztam itt.

De nem csak te voltál nyitott a 
helyre, az itteni emberekre, ha-
nem rád is, a te tevékenységedre 
is nyitottak, kíváncsiak lettek az 
emberek.
Munkámból adódóan nekem termé-
szetes, hogy éneklő felnőttek között 
vagyok nap mint nap. Saját lelke-
sedésemet próbálom átadni, a Rin-
gató tevékenységgel. Ez mostanra 
egy mozgalommá nőtte ki magát 
Magyarországon. A Ringató fog-
lalkozásokon a zenei képességek 
fejlődnek az érzelmi neveléssel pár-
huzamosan, s az anya és a gyermek 
között erősödik a kapcsolat a zene 
erejével.

Jövőre visszavezet ide az utad?
Remélem igen! Már maga a gyö-
nyörű, természeti környezet önma-
gában megéri az ittlétet.

a zEnész Táborozó
A budapesti Walch Márton 2008 

óta vesz rész 
zenészként, a 
Zöldsátor Ze-
nekar muzsiku-
saként a tábor-
ban. 
Annak idején 

Barsi Csaba szólt, hogy dobost ke-
resnek és én elvállaltam, eljöttem.

Mi tart itt azóta?
A helyszín, a Harangod fogott meg 
legelőször. Már akkor azt éreztem, 
hogy jó lesz itt! Aztán a táncház 
élmény, táncosként és zenészként 
egyaránt különleges volt. Maga 
a tánc helyszíne, a csűr is ener-
giát sugároz, azt érzi az ember, 
hogy van benne valami spirituális. 
Első alkalommal, ahogy dobol-
tam a moldvain és velem üvöltött 
több száz ember, iszonyatos erőt  

adott. Szinte eufórikus állapotba 
kerültem, amikor pedig kijöttem a 
csűrből, megszállt a nyugalom.

Mi az, ami a hasonló tábo-
rokban nincs meg?
Ennek a tábornak nagy előnye, 
hogy nem egy kis helyre van be-
sűrítve, hanem óriási a tér, itt fel 
sem tűnik, mikor ezer ember kint 
van. Jó az is, hogy itt mindennek  
megvan a helye, az ideje, itt min-
denre és mindenkire odafigyelnek. 
Aki ide belép, annak itt le kell  
lassulni. Az elmúlt években  
nekem ez az a hét, amikor nem 
gondolok semmi másra, csak ha-
gyom, hogy sodorjanak az esemé-
nyek. Idén is úgy éreztem, hogy 
„kötelező” jönni, itt kell lenni, ha 
csak másfél napig tart, de nem 
hagyhatom ki!

A 15 éves Pál István Szalonna és bandája adott koncertet
Az idei évben ugyan a megszokott nyolcnapos program helyett két 
napig tartott a rendezvény, de a szervezők megadták a módját! A ren-
dezvény első napján, az ünnepélyes megnyitó után a 15 éves Pál Ist-
ván Szalonna és bandája csodálatos zenei élménnyel ajándékozta meg 
a résztvevőket. Koncertjükön ezúttal is a Kárpát-medencei népzene-
kincs legjavát szólaltatták meg, köztük a Kállai Kettőst. Az autentikus 
népzene mellett népzenei feldolgozásokat is hallhattunk tőlük.
A koncert alatt a közönség soraiból többen együtt énekelték az elhang-
zó dalokat, akinek pedig kedve szottyant táncra is perdült, hiszen a 
zenekar tagjai gyakran muzsikálnak a tánc alá.

évek óta nagy népszerűségnek örvend a méta játék a táborban. 
Augusztus 1-jén korosztályonként bajnokságot is szerveztek. A ké-
pen az idei verseny győztesei, akik vándor métaütőt is átvehettek.

Mint minden évben, így idén is tá-
mogatással szeretné könnyíteni a 
szülők kiadásait Nagykálló Város 
Önkormányzata.
Az önkormányzati beiskolázási 
támogatás szociális rászorultsági 
feltételek vizsgálata nélkül jár azon 
nappali tagozatos tanulók részére, 

akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben nem részesülnek, 
illetve nagykállói állandó lakóhely-
lyel rendelkeznek. A kérelmek 2020. 
november 30. napjáig nyújthatók 
be az önkormányzatnál. Az önkor-
mányzati beiskolázási támogatás 
iránti kérelem benyújtása igénylő 

lapon történik. Az igénylő lap a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatánál átvehető, illetve letölthető 
a www.nagykallo.hu oldalról.
A kérelemhez csatolni kell:
– eredeti iskolalátogatási igazolás
– lakcímkártya – folyószámlaszám
– TAJ szám
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Hírek, újdonságok  
a Budai háza tájárólÓVODAI BALLAGÁS 2020

sZIVáRVáNY TAGÓVoDA

BRUNsZVIK TERéZ TAGÓVoDA

BRUNsZVIK TERéZ TAGÓVoDA

Miki Egér csoport
sipeki Zsombor Benedek, sipeki Zétény Péter, széplaki Gergő Gábor, 
Bodnár Csenge, sebők Janka, Nádasdi Barnabás, Balogh Csaba, Cseke 
Zsombor, Jóni Kevin

Nyuszi csoport
oláh Mihály, Czuczku Petra, szűcs Hanna, szilágyi Dorina Melissza, Nagy 
Marcell, Barta Dániel Mihály, Csuka-Fodor Adél, Farkas áron

Manócska csoport
Fehértói Zsolt, Boros Marcell, Varga Kiara Jázmin, Gebri Tamás, Verdes 
Inez, szabó Zsombor, Kovács József Gergő, Kékesi Dávid

Százlábú csoport
Rápolti István, szabó áron, Bíró luca ágnes, Kormány Csaba, Kormány 
Máté, Kuruc Emese Borbála, orbán Hanna, Nagy Mirella Virág, Madár 
Bence, Pataki Katalin Vanda 

Süni csoport
Kígyósi Regina, Majoros Tünde Adél, sándor ákos, Gáspár Amanda Beá-
ta,  Toldi Miklós, Bencik Zselyke

Maci csoport
Győző Gréta, Tart Roland, Balázs János, Teremi Vanda, lakatos Mirella 
Brigitta, Harangozó lili, Hutás Zénó Alex, szilágyi Katalin, Kovács Erik, 
Kozma Ella, Valent Péter József

Bóbita Csoport
Mészáros Alex, Hamza Benjamin Róbert, Jónás Imre, Csordás Tamás, Kiss 
Krisztián Csaba, Erdei Zoltán Mihály, Kocsány Patrik, Zámbó Marcell, 
Balla Bence

Csillagocska csoport
Bence Zsombor, Bolemán Dávid, Polyák Zoltán, Bereczki lilien, Erdei lili, 
orosz léna éva, Pintér lili, Marika Vince, Balogh Kira, Nagy Nóra, szil-
ágyi Kristóf Iván

Katica csoport
Balogh szonja leila, Rézműves Maja Mirella, Nagy-Neuzer Zselyke, Beke 
Tamás, Pacza Hanna, Polonkai lilien, Kerecsen lora, Ambrus Marcell 
Csaba, Vajda Hunor István, Rácz Hanna, Balogh Blanka szófia

Huncutka csoport
Nyers Réka Mira, Peti Ferenc, Pongó 
Mirella Ketrin, Vágó loretta Nia

Pillangó csoport
Kőhegyi Zsombor, Ruha Amina Zsu-
zsanna, Tisza Zsófia, szilágyi Jázmin 
Enikő, lévai levente Miklós, Tóth 
Alíz, sinka Zoltán, Zámbó Nikolett

A Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal 
Szakgimnáziuma tanulói országos si-
kereket értek el   az Ágazati Szakmai 
Érettségi Vizsgatárgyak országos dön-
tőjében.
A pedagógia ágazaton Bokor Fruzsina 
10., Csomai Dóra 11. helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk: Kelemenné Orosz 
Melinda
A rendészet és közszolgálat ágazaton 
Szilágyi Vivien 18. helyezést ért el. Fel-
készítő tanára: Ónadiné Márton Katalin 
A négy éves munka jutalma nemcsak 
az, hogy az ország legjobbjai a budais 
diákok, hanem a szakirányú tovább-
tanulásukhoz is jelentős többletpon-
tot biztosít az elért helyezés. A magas 
színvonalú szakmai oktatás mellett 
igyekszünk egy jó csapatot is kialakí-
tani a nappali és az esti munkarendben 
tanulóknál. 
Felnőttoktatási kínálatunk hagyomá-
nyos elemei a pedagógiai munkatárs, 
pénzügyi-számviteli ügyintéző. Új 
elem, hogy esti munkarendben is indul 
a népszerű közszolgálati technikus kép-
zés. Újdonságként kínáljuk a sportedző-
sportszervező, turisztikai technikus, 
fitness-wellness instruktor, közművelő-
dési munkatárs szakokat. A Budai peda-
gógiás múltja szinte megkívánta, hogy 
a kisgyermekgondozó, -nevelő szakot 
is meghirdettük 2020 szeptemberétől. 
Már nálunk is lehet majd 2 év alatt, esti 
munkarendben érettségizni, csak szak-
mai végzettség kell hozzá.
A Budai 150 éves fennállása alatt min-
dig megérezte az új idők hívószavát, 
tudott változtatni. Várjuk a változtatni, 
váltani akaró tanulókat a Budaiba! 
MSzC Budai Nagy Antal Szakgimná-

zium  munkaközössége

Életveszélyes lenne, 
ha megépülne

Folytatás az 1. oldalról!
A július végén megtartott újabb hely-
színi szemlén a megvalósíthatóságot 
vizsgáló szakemberek méréseket 
hajtottak végre a gyalogátkelő helyé-
nek vonatkozásában. A mérési ered-
mények alapján újra megállapították, 
hogy a helyszínen nem szabad zebrát 
kijelölni, mivel a Nagybalkányi út 
felől érkező, Mártírok úton közleke-
dő gépjárművezetők számára a jog-
szabály szerint előírt távolságból „a 
Debreceni út mellett várakozó gyalo-
gost nem lehetett észlelni.” 
A helyszíni bejáráson jelenlévők meg-
vizsgálták annak lehetőségét is, hogy 
a Mártírok úti ágon (Nagybalkányi út 
felőli oldal) és a Debreceni úti ágon 
létesíthető-e gyalog-átkelőhely. Eh-
hez azonban idegen ingatlan igény-
bevétele szükséges. A bejáráson ezen 
kívül szóba került körforgalmú cso-
mópont létesítése is, amely bizton-
ságosabbá tenné mind a gyalogos, 
mind a járművek közlekedését. A 
csomópont - jellegéből adódóan - 
nagy helyigényű, ezért a szakembe-
rek javaslata alapján érdemes lenne 
egy mini körforgalom kialakítható-
ságát legalább tanulmányterv szinten 
megvizsgálni. 
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A veszélyhelyzet utáni átmeneti  
rendelkezések

A Nagykállói Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettesét, dr. 
Petromán Viktóriát arról kér-
deztük, hogy a kormányablak 
vonatkozásában az egészségügyi 
veszélyhelyzet megszűnésével, 
az azzal összefüggő átmeneti 
szabályok feloldásáról, mely 
intézkedéseket vontak visz-
sza, illetve melyek maradtak 
érvényben?
A veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról 
és az egészségügyi készenlétről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény el-
fogadásával jelentős könnyítések 
léptek életbe, amelyek nemcsak a 
kényelmes, de a hatékonyabb és 
gyorsabb ügyintézést is szolgálják. 
A veszélyhelyzet megszűnt, de 
számos ez idő alatt hozott – biz-
tonságos ügyintézést szolgáló 
   –intézkedés érvényben maradt. 

- Melyek azok az intézkedések, 
amelyek konkrétan érintik az 
állampolgárokat?
Az állampolgárokat érintő intéz-
kedések nagy része megjelenik az 
okmányirodai, szociális, gyám-
ügyi és foglalkoztatási hatósági 
eljárások során. Például a magyar 
hatóság által kiállított, a veszély-
helyzet ideje alatt lejárt, valamint 
a veszélyhelyzet megszüntetését 
követő 15 napon belül lejáró hi-
vatalos okmányok – ideértve a 
forgalmi engedélybe bejegyzett 
műszaki érvényességi idejét is – a 
veszélyhelyzet megszűnését köve-
tő 180 napig érvényesek.
A fent említettek figyelembe véte-
lével ez azt jelenti, hogy a 2020. 
március 11. és 2020. július 3. 
között lejáró okmányok Magyar-
ország területén 2020. december 
15-ig érvényesek. Az intézkedés 
vonatkozik a forgalmi engedélybe 
bejegyzett műszaki érvényességi 
idejére is, azonban a letelepedési, 

tartózkodási, bevándorlási enge-
délyekre ettől eltérő szabályok vo-
natkoznak. 
Szociális ügyekben a 2020. márci-
us 11-e után és 2020. június 30-a 
előtt lejáró egészségügyi szolgál-
tatás igénybevétele céljából meg-
állapított jogosultság, valamint a 
közgyógyellátásra való jogosult-
ság 2020. augusztus 31-ig meg-
hosszabbodik.
Gyámhatósági eljárások vonatko-
zásában változás a veszélyhelyzet 
alatti eljárásrendtől eltérően, hogy 
a gyámhatósági eljárásokban visz-
szaállt a korábbi jogszabályban 
előírt rend, amely alapján a továb-
biakban a személyes jognyilatko-
zatok felvétele mellett a tárgyalás 
megtartása nem mellőzhető. A 
tárgyalások továbbra is szigorú 
egészségügyi szabályok betartása 
mellet tartandók.
A Foglalkoztatási Osztály – a sze-
mélyes találkozások csökkentése 
érdekében – továbbra is az elektro-
nikus ügyintézés igénybevételére 
hívja fel ügyfelei figyelmét. Azok 
a személyek, akik az álláskeresők 
nyilvántartásába szeretnék ma-
gukat regisztrálni, megtehetik az 
eugyintezes@lab.hu felületen. A 
személyes ügyintézés a veszély-
helyzet megszűnését követően ki-
zárólag az egészség védelme érde-
kében hozott szabályok betartása 
mellett lehetséges.

- A veszélyhelyzet megszűnésé-
vel a kormányablakokat, ok-
mányirodákat az állampolgárok 
ugyanúgy igénybe vehetik, 
felkereshetik, mint korábban?
Az ügyfelek országszerte korlá-
tozások nélkül intézhetik ügye-
iket a kormányablakokban és a 
kormányhivatalok más ügyfél-
szolgálatain. Az ügyintézéshez 
mindenütt lehet sorszámot húzni, 
azonban továbbra is javasoljuk 

az előzetes időpontfoglalást, és az 
online ügyintézési szolgáltatások 
igénybevételét, amelyhez a meg-
újult magyarorszag.hu (mo.hu) 
közigazgatási ügyintézési portál 
nyújt segítséget.
Személyes ügyintézés során kér-
jük a megfelelő óvintézkedések 
(szájmaszk viselése és 1,5 méteres 
távolság) betartását, illetve an-
nak figyelembevételét, hogy csak 
azok az ügyfelek tartózkodhatnak 
az ügyféltérben, akik az ügyeiket 
intézik.

- Abban az esetben, amikor 
az állampolgár mindenképp 
szeretne új okmányt készít-
tetni, menjen személyesen az 
okmányirodába, vagy előtte 
érdemes telefonon érdeklődni?
Ebben az esetben azt javasolnám, 
hogy az ügyfelek – a várakozási 
idő elkerülése végett – használják 
a Központi Időpontfoglaló Alkal-
mazást. Az időpontfoglalást meg-
teheti az idopontfoglalo.bmkh.hu 
honlapon vagy a 1818-as ügyfélhí-
vón. Továbbá tájékoztatást kérhet 
a Nagykállói Járási Hivatal ügy-
félszolgálatán, a 06-42-795-114-
es telefonszámon. 

- Az elkészült okmányokat 
személyesen kell átvenni, vagy 
kipostázzák azokat?
A kormányablakokat, okmányiro-
dákat felkereső ügyfelek számának 
csökkentése érdekében az elké-
szült okmányok (nem különleges 
eljárásban kiállított útlevél, ve-
zetői engedély, személyazonosító 
igazolvány) a veszélyhelyzetet kö-
vetően, egészségügyi válsághely-
zet esetén is fő szabályként postai 
úton - az ügyfél által az ügyintézés 
során megadott levelezési címre –, 
hivatalos iratként kerülnek kézbe-
sítésre, de lehetősége van a szemé-
lyes átvételre is.

Az azonnali (24 órán belüli) és a 
sürgősségi (3 napon belüli) eljá-
rásban igényelt útlevelek, valamint 
személyazonosító igazolvány táro-
ló elemének aktiválása érdekében 
az okmány átvételére személyes 
úton van lehetőség. Amennyiben 
a kérelem benyújtását követően az 
ügyfél birtokában leadási kötele-
zettséggel érintett, visszahagyott 
útlevél marad, úgy postai úton tör-
ténő kézbesítés nem lehetséges.

- Milyen elektronikus ügyin-
tézési lehetőségeket biztosít a 
mo.hu közigazgatási ügyintézési 
portál?
Elektronikus ügyintézési lehető-
ségek: 
•  A Kormányablak telefonos al-

kalmazás a gyorsabb ügyinté-
zésért!

A Kormányablak nevű alkalmazás 
az App Store és a Google Play áru-
házból is ingyenesen letölthető!
•  Jogosítvány ügyintézés online:
Elveszett, eltulajdonított, meg-
semmisült jogosítvány pótlása 
elektronikusan, a magyarorszag.
hu (okmányok) felületen elérhető.
• Erkölcsi bizonyítvány online:
Hatósági erkölcsi bizonyítványt 
elektronikus úton is igényelhet: 
magyarorszag.hu (okmányok) 
• Tulajdonosváltozás online:
Gépjárműve eladását, elajándéko-
zását elektronikusan is bejelenthe-
ti: magyarorszag.hu (tulajdon) 
• Jármű ügyintézés online:
Forgalomból történő ideiglenes ki-
vonás, forgalomba visszahelyezés 
elektronikusan: magyarorszag.hu 
(tulajdon)
• Törzskönyv online:
Elveszett, eltulajdonított, meg-
semmisült törzskönyv pótlása 
elektronikusan: magyarorszag.hu 
(okmányok) 
• Ügyfélkapu regisztráció:
Ha van e-Személyi igazolványa 

és az ehhez tartozó kódkártyája, a 
magyarország.hu-n létesíthet ügy-
félkaput, amely használatával a 
hivatali ügyek könnyebben, gyor-
sabban és akár személyes utánajá-
rás nélkül is intézhetőek. 

- Milyen egyéb, állampolgáro-
kat érintő változást tart még 
fontosnak megemlíteni?
Az egyéni vállalkozók július 
1-jétől a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatalnál (NAV) intézhetik ügye-
iket. A NAV vezeti 2020. július 
1-jétől az egyéni vállalkozók nyil-
vántartását. Az egyéni vállalko-
zók továbbra is a Webes ügysegé-
den jelenthetik be a NAV részére 
a tevékenységükkel kapcsolatos 
eseményeket: tevékenység meg-
kezdése, adatváltozás bejelenté-
se, szünetelés, illetve szünetelés 
utáni folytatás és a tevékenység 
megszüntetése. Ugyancsak a We-
bes ügysegéden nyújthatják be az 
egyéni vállalkozók nyilvántartá-
sában kezelt adatok igazolására 
szolgáló hatósági bizonyítvány 
iránti kérelmüket.
A tevékenység megkezdése és 
megszüntetése személyesen is 
bejelenthető a NAV ügyfélszolgá-
latain.
A NAV ügyfélszolgálata a ve-
szélyhelyzet megszűnését követő-
en újra felkereshető. 

A NAV ügyfélfogadás rendje:
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00
Tájékoztatom továbbá arról, 

hogy a Nagykállói Kállai Kettős 
tér 1. szám alatt lévő kormány-
ablak 2020. július 6-tól az aláb-
biak 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
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.
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Ács András Mátyás (Kiskút u.)
Rózsa-Karsai Antal (Korányi F. út)

Bogár András (Széchenyi u.)
Kerezsi Sándor (Kisbalkányi út)

ELHUNYTAK 2020. július-augusztus

Sportverseny a Harangodon

Újra pattogott a labda a bajnokságon

Az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület augusztus 3-án ügyes-
ségi sportnapot tartott felső 
tagozatos gyerekek közreműkö-
désével, akik nagyon jól teljesí-
tettek.

Hat csapat versenyzett, 3 fő nyug-
díjas és 1 gyerek. A versenyszám-
ok: babzsák dobása karikába, lab-
da dobás és elkapás, labdarúgás 
és lengőteke volt. Minden sikeres 
próbálkozással 1 pontot lehetett 
szerezni. Az első három legtöbb 
pontot szerzett csapat oklevelet 
és érmet kapott, a 4-6. emlékla-
pot. Külön díjazásban részesültek 
a gyerekek, az első 3 oklevelet, 
érmet és arany, ezüst, bronz serle-
get, a 4,5,6. helyezett emléklapot 
kapott.

A kis mozgás után mindenki jóízű-
en fogyasztotta el az Óbester Étte-
rem által készített finom ebédet.
A felmerült költségeket pályázati tá-

mogatásból és saját forrásból fedez-
tük, melyet ezúttal is köszönünk!

Molnár Ferenc 
egyesületi elnök

Nagykálló Város 2020. évi 
egyéni asztalitenisz bajnoksága 
a versenykiírásnak megfelelő-
en került lebonyolításra július 
18-án.

Az igazolt vagy versenyzői múlttal 
rendelkező játékosok csoportjában 
7 fő, az amatőr, de rendszeresen 
pingpongozók csoportjában 8 fő 
versenyzett. Mindkét csoportból 
hiányzott 3-3 olyan versenyző, 
akik sajnos nem tudtak megjelen-
ni, velük még izgalmasabb lehetett 
volna a bajnokság.

A verseny 4 fős csoportokban, 
körmérkőzésekkel indult. Az itt 

elért eredmények alapján kialakult 
főtáblán egyenes kiesésekkel foly-
tatódott.

A verseny rendezője az Asztalite-
nisz és Tömegsport Club (ATC)
Támogatója: Nagykálló Város Ön-
kormányzata Sport Bizottsága,
Sőrés László alpolgármester
A versenyt megtisztelte jelenlété-
vel Horváth Tibor polgármester, 
Sőrés László alpolgármester és 
Papp László, a Sport Bizottság el-
nöke. 

Mészáros Sándor

Együtt sportoltak a nyugdíjasok és az iskolások

A csoportok győztesei és a helyezettek díjazásban részesültek

EREDMéNYEK:  
igazolt egyéni: 
1. Szabolcsi Attila
2. Jónás Sándor
3-4. Mészáros Sándor 
3-4. Kőrizs Tibor

amatőr egyéni:  
1. Sándor Tibor
2. Molnár József
3-4. Biró Gábor
3-4. Drotár Zsolt

A Nagykálló Sportpályán az őszi 
szezon első labdarúgó bajnokságát 

játssza a nagykállói csapat első-
sorban helyi, illetve nagykállói 

kötődésű játékosokkal.
A belépőjegy ára: 400 Ft

A befolyt összeget az NVSE az 
utánpótlás nevelésre fordítja.

sZURKolJUNK EGYÜTT!

2020. augusztus 23. 17.00 óra

Nagykálló – Rakamaz 
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. szeptember 9. 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:





SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

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

I N G A T l A N

Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Mik-
lós u. 34. szám alatt 2 szobás, ebéd-
lős, fürdőszobás, cserépkályha fűtésű 
ház eladó. Az ingatlan tehermentes.   
Telefon: +36 20 988 7115
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt 
jó állapotban lévő, 4 szobás, összkom-
fortos, családi ház eladó, kettős fűtés-
rendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 
db cserépkályhával – melléképülettel. 
Kisebb lakáscsere is érdekel. Telefon:  
+36 20 315 4687

A fizetéskönnyítés érdekében 
a NYÍRséGVÍZ Zrt. 2020. 
júliusától kamat – és eljárási 
díj mentes befizetési lehetőséget 
biztosít a lakossági felhasználók 
részére. 

Azon felhasználó számára, aki 
víz- és csatornadíj tartozását egy 
összegben befizeti, társaságunk a 
késedelmi kamat és az eljárási díj 
megfizetésétől eltekint, kivételt ké-
pez ez alól a jogi eljárás fizetendő 
díja.
SEGÍTÜNK, csekkjeivel ne álljon 
sorba!  

Hogyan tudja ezt megvalósítani? 

1. E- SZÁMLA SZOLGÁLTATÁS-
SAL
Napjaink egyik legmodernebb 
számlázási formája az E-számla, 
mely társaságunknál is igényelhető 
a következő módon: a www.dijnet.
hu oldalon válassza a szolgáltatót 
– azaz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t –, és 
végezzen el egy egyszerű regisztrá-
ciót. Ehhez a felhasználó azonosító 
(csak a „/” előtti számok) és egy, az 
Ön részére kibocsátott számla sor-
száma szükséges. A sikeres regiszt-
rációt követően értesítést küldünk a 
regisztrációról, és ezt követően ki-
állítjuk az elektronikus számlát. 
Amint víz- és csatornadíj számlája 
kiállításra kerül, e-mailben értesí-
tést kap erről, és a számlát meg is 
tudja tekinteni.  A Díjnet rendszerén 
keresztül a fizetés lehetősége is biz-
tosított, utalásokat indíthat, bank-

kártyával fizethet és befizetéseit 
könnyen nyomon követheti.

2. BANKI ÁTUTALÁSSAL
Számláját minden esetben kifizethe-
ti a netbankon keresztül, egyszerű 
átutalással. Mindössze annyi dolga 
van, hogy beírja a csekken szereplő 
összeget, majd megadja a számlatu-
lajdonos nevét (NYÍRSÉGVÍZ Zrt.) 
és bankszámlaszámát (10404405-
44017466-00000000). Fontos a 
közleménymező kitöltése, ide írja 
be a számla sorszámát, vagy a fel-
használó azonosítót, hogy biztosan 
a megfelelő helyre kerüljön befize-
tése. 
Bővebb felvilágosítást telefonon 
a 42/523-623 számon, vagy az 
ugyfel@mail.nyirsegviz.hu e-mail 
címen kérhet.

NYÍRséGVÍZ Zrt.

Tájékoztató kamat – és eljárási 
díj mentes befizetésről

Nagykálló, Bajcsi-Zsilinszky u. 12. 
sz. alatti 100 nm alapterületű, 2 szobás, 
összkomfortos családi ház eladó, kettős 
fűtésrendszerű, gáz-vegyes tüzelésű,  
2 darab cserépkályhával 

Nagykálló, Nagykertiszőlőben 800 
□-öl belterületi telek, közmű nélkül el-
adó. Telefon: +36 20 253 8170

Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt és 
a Szabadságharcos úton (az óvodával 
szemben) üzlethelyiségek kiadók. Tele-
fon: +36 30 349 7653

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

E l A D á s - V é T E l

Nagykállóban eladó 2 éves és 
4 éves tacskó kutya. Telefon:  
+36 20 370 3205
Szivacs Laticel 110x90-es méret el-
adó. Irányár: 10 000 Ft Telefon:  
+36 30 387 6468
Eladó 48 nm parketta (1000 Ft/nm), 3 
részes szekrénysor (20 000 Ft), gyerek-
heverő (4 000 Ft), 180x150-es fa ablak 
(10 000 Ft), fa teraszajtó (5 000 Ft), 
2,5 q koksz (12 500 Ft), hintakeret vas 
(3000Ft), 11 kg-os gázpalack (5000 Ft). 
Telefon: (42) 264 294
Eladó 120 literes boroshordó, 50 l 
sózókád, villanymotor, gázpalack üst 
alá égőfejjel, túrapalack égővel, 44-es 
gumicsizma, 2 db kézifűrész. Telefon: 
+36 30 668 4239
Két darab 250x100 cm szőnyeg 
eladó, darabja 200 Ft. Telefon:  
+36 30 387 6468
Japán elektromos, szivattyús per-
metező 50 m félcolos slaggal, hagyo-
mányos háti permetező, nagy sző-
lőprés tartozékokkal eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó benzinmotoros és elektromos 
fűnyíró, korongfűrész tengely, kukori-
camorzsoló, fűkasza, kétütemű fűnyíró 
motor, házi nyúl (süldő), Partner 330-as 
bontott fűkasza. Telefon: (42) 797 042
220 V-ról működő, 10 kalapácsos ter-
ménydaráló, 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos szőlőda-
ráló, kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig 
mérő molnár mázsa súlyokkal eladó. 
Telefon: +36 30 218 5958
Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor 
váltóval, láncos szecskavágó, nagytel-
jesítményű elektromos kukoricamor-
zsoló. Érdeklődni lehet: naponta 18 óra 
után. Telefon: (42) 264 396


