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Magyar Viktória és Czető Ádám színművészek előadásában.

Az ünnepség végén a megjelentek a hősi halottak előtt  
tisztelegve koszorút helyeznek el az emlékműnél

Rossz idő esetén a református templomban kerül megrendezésre, 
figyelembe véve a járványügyi szabályok betartását.

…És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt”…
(Márai Sándor: Mennyből az angyal)

Hatvannégy évvel ezelőtt lelkesítő, 
tiszteletre méltó történelmi jelen-
tőségű események kezdődtek egy 
kis ország életében. Politikai meg-
győződéstől függetlenül, minden 
tisztességes, felelősen gondolkodó 
magyar úgy érezte, eljött az össze-
fogás ideje: baloldaliak, jobboldali-
ak, liberálisok egyaránt. 
Azt, hogy 1956 októberének vé-
gén mi történt Nagykállóban, dr. 
Dikán Nóra Az 1956-os forradalom 
utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei dokumentumai : A 
nagykállói járás című helytörténe-
ti kiadványából is megtudhatjuk. 
Ebben szerepel a Nagykállói Járási 
Kiegészítő Parancsnokság jelentése 
a forradalom alatti helyi történések-
ről.  Ennek részleteivel elevenítjük 
fel az eseményeket.
„1956. október 23. A kiegészítő 
parancsnokság állománya az újság-
ból és rádióból értesül a budapesti 
egyetemi hallgatók mozgolódásá-
ról, de nem ismerik fel célját és nem 
gondolnak annak vidékre kiható kö-
vetkezményeire. A munka még nor-
málisan folyik és a szokásos időben 
fejezik be. 
Október 24. A reggeli órákban rá-
dióból értesülnek a budapesti tün-
tetés elfajulásáról… Előbb közösen 
hallgatják a rádiót, majd vitatják a 
hallottakat. Simkó György, mint 
szemtanú meséli el, hogy Orostól 
jövet rengeteg harckocsival és ka-
tonákkal megrakott teherautóval 
találkozott, amely Nyíregyházán 
keresztül Budapest felé tart. 
A munkát elkezdik, 10 óra felé 
az ablakon keresztül látják, hogy 
Nagykállón keresztül is szovjet 
harckocsik vonulnak. Napközben 
utasítást kapnak a járás területén 
lévő MOHOSZ fegyvereinek ösz-
szegyűjtésére. A tisztek közel 100 
db hadipuskát és céllövő kispuskát 
gyűjtenek össze, és hozzá két láda 
lőszert. Ezeket a kieg.-en tárolják. 
A délutáni órákban a parancsnok 
elrendeli a szolgálat megerősítését. 
Az MDP járási bizottsága kérés-
sel fordul a kieg. parancsnokához, 
hogy szervezzenek őrséget a járási 

bizottság elé, de a pk. ezt azzal uta-
sítja el, hogy nincs hozzá embere. 
Erre javasolja, hogy hívjanak be a 
tartalékos tisztek közül 15-20 főt, 
lássák el őket fegyverrel. A pk. ezt 
a javaslatot is elutasítja azzal, hogy 
neki ehhez sem joga, sem engedé-
lye nincs. A katonaállományt ellát-
ják pisztolyokkal és lőszerrel. 
Október 25. A szabadságon lévő ka-
tonák közül többen jelentkeznek és 
tanácsot kérnek. A szolgálat utasítja 
őket, hogy vonuljanak be alakulata-
ikhoz.
Október 26. A lakosság között 
erősödő ellenforradalmi uszítás a 
kiegészítőn is érezteti a hatását. 
Simkó törm. hangoskodik és fele-
lőtlenül uszít. A parancsnok nem 
lép vele szembe. 
Október 27. A községben az el-
lenforradalmi hangulat fokozódik. 
Több száz ember álldogál kisebb-
nagyobb csoportokban a Szabadság 
téren reggeltől, estig. Egyre na-
gyobb számban érkeznek Miskolc-
ról hangoskodó suhancok.
Október 28. A reggeli órákban fiata-
lokból összeverődött 30-40 fős cso-
port Varga István volt horthysta tiszt 
vezetésével feltörték a könyvesbol-
tot, és az ott talált könyvek egy ré-
szét az utcán elégetik. Tamás And-
rás hadnagy és Simkó György törm. 
géppisztollyal kimennek a könyves-
bolt elé. Tamás hadnagy kérdőre 
vonta Vargát, hogy minek csinálják 
ezt a barbár dolgot, mire Varga azt 
felelte, „ne a könyveket sajnálja, ha-
nem azokat a hősöket, akik Pesten 
elestek". Nem sokkal később az em-
lített csoport a járási könyvtárhoz 
vonul, hogy ott is elégessék a szoci-
alista szellemű könyveket.
Október 29. A kora reggeli órák-
ban elterjedt az a hír, hogy a párt-

funkcionáriusok egy csoportja a 
harangodi erdőben bujkál felfegy-
verezve. Varga István utasítására 
Jaczkó thdgy. járőröket küld ki a 
felkutatásukra, azzal a feladattal, 
hogy fegyverezzék le őket és hoz-
zák be Nagykállóba a forradalmi 
bizottsághoz. Ez a hír alkalmas volt 
arra, hogy a lakosságot a párttagok 
elleni provokációkra izgassa. Meg-
indult a nemzetőrség szervezése.
Október 30. A délelőtti órában be-
állít vitéz Szőke Lovas Antal és be-
jelenti, hogy a forradalmi bizottság 
utasítására ő lesz a kieg. fegyver-
mestere.
Október 31-én. A forradalmi bi-
zottság elhatározza, hogy a ha-
lottak napján a templomokban                                                                                                                                     
gyász-szertartásokat tartat. A római 
katolikus templomban a Buda-
pesten elesettek szimbolizálására 
koporsót visznek be, és utasítják 
a kieg.-et, hogy szervezzenek a 
gyász-szertartás alatt a koporsó 
négy sarkához díszőrséget.
November 1. A helyzet feszültsége 
tovább fokozódik.
November 4. A hajnali órákban 
elhangzott Nagy Imre-beszéd a 
vezetők között pánikot okoz. A fő-
vezérek elhatározzák, hogy harcot 
kezdenek a szovjetekkel. Ajtorjai, 
az Elmegyógy alorvosa hangos hír-
adón keresztül elrendeli a mozgósí-
tást. Délelőtt átfut néhány harckocsi 
a községen, de ellenállásba az egész 
járás területén nem ütköznek.
A nemzetőrök pedig, kik nagy 
jövőt reméltek maguknak az új 
rendben, fegyverüket elhagyva 
egymás után bejelentés nélkül ha-
zasomfordálnak. A kieg-en csak a 
parancsnokság. beosztottjai és a 
nemzetőrségbe bevont sorkatonák 
maradnak…”

Az elmúlt hetekben őszi színekkel, 
termésekkel varázsoltak vidám han-
gulatot a város köztereire, a magán-
házak, közintézmények udvarára, 
teraszára a nagykállóiak. A város 
vezetője szeptemberben megjelent 
felhívására készítettél az ötletes, 
színes dekorációkat az ősz hangula-
tának, az ősz pozitív változásainak, 
őszi motívumainak bemutatásával. 
Látva ugyanis a tavaszi, húsvéti idő-
szakban készített díszeket és annak 

hatását, fogalmazódott meg ismét 
a kérés, hogy ki-ki lehetőségeihez 
mérten díszítsen, alkosson. Egy re-
mek alkalom adódott ezáltal a közös-
ségformálásra, amikor a gyerekek, 
akar szülők, akár további családtag-
ok bevonásával közösen készíthettek 
valami szépet. 
-Azontúl, hogy városunkat is szebbé 
tettük, az itt elő emberek hangulatára 
is hatással voltunk – mondta Horváth 
Tibor polgármester.  Folytatás a 4. oldalon
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A testületi ülésen történtekről

Lakossági tájékoztató

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete szeptember 
24-én tartotta soron következő 
ülését.

A tanácskozás ezúttal zárt üléssel 
kezdődött, ahol az önkormány-
zat által alapított cégek és alapít-
ványok (Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft., Kállai Kettős Gaz-
da Nonprofit Kft., TESZOVÁL 
Kft., Urbs Novum Városfejlesztési 
Nonprofit Kft., Nagykállói Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft., 
Kállai Kettős Közalapítvány) kép-
viselői is beszámoltak a 2019. évi 
tevékenységükről, amelyeket a 
képviselő-testület valamennyi szer-
vezet esetében jóváhagyott.

* * * * * *
A szeptemberi ülésen napirenden 
volt a Nagykállón áthaladó álla-
mi utak aszfalt burkolatában lévő 
csapadékvíz elvezető rendszer 
megsüllyedt víznyelő rácsainak 
javítása. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy elfogadja a nyír-
egyházi HA-VI-ÉP Kft. ajánlatát, 
amely a Nagykálló 4911. számú ök. 
út belterületi Korányi Frigyes úti és 
a 4102 számú ök. út Nagybalkányi 
úti szakaszának az aszfaltburkolat-
ban lévő meghibásodások javítá-
sára vonatkozik. A munkavégzés-
sel kapcsolatban a Városstratégiai 
Bizottság tagjai az említett állami 
közutakon helyszíni bejárást tarta-
nak, melynek során rangsorolják a 
javításra szoruló helyeket, hogy a 
helyreállítás ütemezetten megvaló-
sulhasson.

* * * * * *
A képviselők tárgyalták és elfogad-
ták, hogy a Nagykállói Idősek Ott-
hona kiváljon a Dél-Nyírségi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központ intézményből és önkor-
mányzati fenntartású intézménnyé 
alakuljon át, egyúttal felhatalma-
zást adtak a város vezetőjének a ki-
válással kapcsolatos egyeztetések, 
jogi eljárások lefolytatására, és az 
ezzel kapcsolatos előterjesztés be-
nyújtására a képviselő-testület elé.

* * * * * *

A képviselő-testület hozzájárult, 
hogy a Nagykállói Brunszvik Te-
réz Óvoda mindkét tagintézménye 
2020. december 21-31. között zár-
va tartson, azzal a kitétellel, hogy a 
meghatározott időszakban felmerü-
lő szülői igény esetén a gyermekek 
napközbeni ellátását köteles meg-
oldani.

* * * * * *
A képviselő-testület hozzájá-
rult, hogy dr. Babos Gabriella, a 
PRAXISHOPE Kft. ügyvezetője, 
háziorvos, valamint dr. Bódor Klá-
ra a BB-MED Kft. ügyvezetője, 
háziorvos 2020. november 1-től 
a Ratkó József Gyógyszertárban 
(Szabadság tér 3. sz. alatt) kialakí-
tott orvosi rendelőkben folytassák 
háziorvosi tevékenységüket. A ren-
delők a gyógyszertár bejárata felől 
és a Hunyadi utca felőli kapu irá-
nyából is megközelíthetők.

* * * * * *
Egyhangúlag támogatták a kép-
viselők, hogy Nagykálló Város 
Önkormányzata csatlakozzon a 
hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetőleg fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordu-
lójához. Elfogadták azt a módosító 
javaslatot is, hogy a korábbi 4000 
Ft/hó támogatás mértéke jövő évtől 
5000 Ft/hó legyen. 

* * * * * *
Döntöttek a testület tagjai ar-
ról, hogy az város tulajdonában 
lévő, de évek óta használaton kí-
vüli Iveco Magirus tűzoltóautót 
térítésmentesen, 3 évre üzemel-
tetésre átadják Bököny Község 
Önkormányzata részére. A gép-
jármű fenntartásával kapcsola-
tos mindennemű kiadás Bököny 
önkormányzatát terheli. Az üze-
meltetési szerződésbe foglalják, 
hogy amennyiben a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület hasz-
nálatában lévő gépjármű használ-
hatatlanná válik, abban az esetben 
a ráfordított, számlával igazolt 
költségek megtérítése mellett visz-

szavételre kerül, az üzemeltetési 
szerződés felbontása mellett.

* * * * * *
Kérelemmel fordult a helyi zsidó 
hitközség a város önkormányzatá-
hoz, hogy segítséget nyújtson a vá-
ros a zsidó temetők rendben tartásá-
hoz. A testület úgy határozott, hogy 
a nagykállói zsidó temető rendben 
tartására 50.000,-Ft összegű anyagi 
támogatást biztosít a Környezetvé-
delmi Alap terhére.

* * * * * *
Helyi lakosok azzal a kéréssel for-
dultan a Nagykálló Város Önkor-
mányzatához, hogy a tulajdonuk-
ban lévő Nagykálló, 3152 hrsz-ú 
(Nagykertiszőlőben lévő) ingatla-
nuk előtt napelemes, mozgásérzé-
kelős led lámpatestet helyezzenek 
el. A testület támogatta és egyetér-
tett a kérelmezők akaratával.

* * * * * *
Beszámoló hangzott el az ülésen 
a szeptemberben lezajlott „Városi 
Konzultáció Nagykálló” ívekkel 
kapcsolatban, amely arra vonatko-
zott, hogy a „Zöld Nagykálló Pro-
jekt” keretében új rendezvényház 
kerüljön megépítésre a volt Műve-
lődési Központ helyén. Elhangzott, 
hogy a megadott határidőig összes 
719 db konzultációs ív érkezett 
be, melyből 6 db érvénytelen volt. 
Az igen szavazatok száma 563 db, 
az ellenző vélemény pedig 150 
db volt.  Az urnákat a hivatalban 
bontották fel az Oktatási és Kul-
turális Bizottság tagjai, valamint 
jegyző asszony és a titkárság egyik 
munkatársa jelenlétében,  amiről 
videófelvétel is készült.

* * * * * *
Egyetértettek a képviselők abban, 
hogy a Nagykálló Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő 903 
hrsz-ú ingatlan tereprendezése kap-
csán (az egykori Kállói Vár helyén) 
magnetométeres geofizikai vizsgálat 
történjen meg. A műszer segítségé-
vel állapítanák meg, hogy a földben 
hol volt (vár)fal, vagy valamilyen 
egyéb objektum. Amennyiben sike-
res a keresés a Jósa András Múzeum 
munkatársai folytatják a munkát.

Tisztelt Nagykállóiak! Tájékoz-
tatom Önöket, hogy a Nagykálló, 
Debreceni út belterületi szaka-
szán – a Mártírok útjától Ludastó 
irányába, a vasúti átjáróig - 2020. 
szeptember 30-tól, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt., mint állami közút-
kezelő, megkezdte az aszfaltburko-
lat felújítását. A kivitelezés várha-
tóan 2 hónapig tart.
Kérem a tisztelt Lakosságot, illet-
ve a közlekedőket, hogy lehető-
ség szerint, a felújítás ideje alatt, a 
Debreceni útszakaszt gépjárművel 
szíveskedjenek elkerülni!
Megértésüket, közreműködésüket, 
és türelmüket ezúton is köszönöm!

Horváth Tibor
polgármester Várhatóan jövő hónap végéig tart a felújítás a Debreceni úton

Elkészült 
az inkubátorház 
Már megvan az első betelepülő
Az elmúlt évben Európai Uniós forrásból 661 484 000 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat in-
kubátorház építésére, amelynek kivitelezési munkálatai idén 
tavasszal kezdődtek. A koronavírus-járvány ugyan hatással 
volt az építési munkákra, ennek ellenére sikerült határidő-
re megvalósítani az épületet, aminek köszönhetően október 
5-én megtörtént a műszaki átadás, továbbá a kivitelező elvé-
gezte a szükséges (garanciális) javításokat is.

-Az inkubátorház megépítésével azt szeretnénk elérni, hogy a 
helyben működő és az újonnan idetelepülő vállalkozók megtud-
janak erősödni, tovább tudjanak fejlődni, majd pedig terjeszked-
jenek a térségben. Önkormányzatunk mindehhez a megfelelő 
környezetet és a helyszínt biztosítja – mondta Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármestere. – A közelmúltban elkészült az 
épület, jelenleg a belső kivitelezési munkálatok folynak, ami a 
projekt különálló elemeként valósul meg. Ez az irodaépület, a 
konyha, az étkező egységeinek kialakítását, és egyéb kiegészí-
tők, berendezések beszerzését jelenti. A munkálatok végső ha-
tárideje: október 30. Ezzel egyidben elindult a használatbavételi 
engedélyezési eljárás folyamata, aminek lezárása után – bízok 
benne -, hogy november elején már be is költözhetnek az első 
bérlők. Jelenleg több betelepülni szándékozó érdeklődővel foly-
nak tárgyalások, de további érdeklődők jelentkezését is várjuk, 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, telefonon a 06-42/263-
101-es számon, vagy elektronikus úton polgarmester@nagykallo.hu  
e-mail címen - tette hozzá a városvezető, aki elárulta, hogy ezek-
ben a napokban már tesztüzemelés is zajlik az épületben, az 
önkormányzat ugyanis egy térkőgyártó gépet vásárolt, amely az 
első próba-darabokat készíti. Az elkészült burkolati elemeket el-
sősorban helyben használják majd fel az útfelújítási programjuk 
keretében, mivel újabb közterületek felújítását tervezi az önkor-
mányzat. 

Horváth Tibor elmondta, hogy az inkubátorházat a Kállai Kettős 
Gazda Nonprofit Kft. fogja a jövőben üzemeltetni. Az épület két 
összekapcsolt – iroda és műhely - részből áll, a csarnoképület 
alapterülete: 1337,32 nm, míg az iroda részé: 211,31 nm. Az in-
kubációs épület alkalmas termelő és kereskedelmi, szolgálta-
tó, illetve logisztikai tevékenységek befogadására. Az épületben 
kialakított műhelyek hasznosításból árbevételhez jut az önkor-
mányzat.

-Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak 
és a térség országgyűlési képviselőjének, dr. Simon Miklósnak, 
hogy támogatták és segítették ennek a beruházásnak a megvaló-
sítását, bízok benne, hogy a jövőben is számíthatunk a támogatá-
sukra a város fejlesztése tekintetében – tette hozzá Horváth Tibor 
polgármester.

Nagykálló Város Önkormányzata 661 484 000 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert az „Ipari területek fejlesztése 
Nagykállóban” című, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 azonosító-
számú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

Hamarosan kezdődhet a termelés az épület egységeiben



nagyKállói hírmondó Közélet3

Tájékoztató az illegális  
csatornarákötésekről

Keressük 
a város karácsonyfáját!

Új, egységes arculat 

A Nagykállói Hírmondó korábbi 
számában Bakk Ferenc Sinka 
Györgyöt kérdezte - többek 
között - arról, hogy a családot, a 
munkát, a sportot és a hobbiját 
hogyan tudja összhangban tarta-
ni az életében?
Nagyon egyszerű a képlet: terv kell 
hozzá. Egy „A” tervet kell készíte-
ni. Hogy A. Schwarzenegger-t idéz-
zem: „Ha „B” készül, akkor az „A” 
nem fog megvalósulni.”

De gyakran előfordul, hogy akár 
egy rajtunk kívülálló ok meghi-
úsítja, befolyásolja az „A” terv 
megvalósítását.
Így van, akkor megpróbálom meg-
szüntetni az okot, de akkor is az ere-
deti célt akarom elérni.

De akkor már egy „B” terv való-
sul meg...
Nem, az is az eredeti, csak több 
helyzetmegoldó-képességre van/
volt szükség – ami a munkámban is 
gyakran elengedhetetlen. 

Említette, hogy a munkájában is 
szükséges hirtelen jött helyzeteket 
megoldani… Milyen munkáról 
van szó?
Az építőiparban dolgozom. Saját 
vállalkozásban vízszigeteléssel fog-
lalkozom. Szerencsés helyzetben va-
gyok, mert 25 éve kezdtem és azóta 
is megtalálom benne a kihívásokat, 
a motivációt, a fejlődés lehetőségét. 

Csapattal dolgozik?
Igen, 12 fő tapasztalt és összeszokott 
szigetelő szakembergárda garantálja 
a minőségi szigetelést.

A megyében dolgoznak?
Főként Szabolcs-, Borsod- és Hajdú 
megyében, de sok megkeresést ka-
punk az ország különböző pontjai-
ról, illetve külföldről is. 

Lehetőségem volt Németország-
ban szakmai tapasztalatot szerezni, 
elsajátítani a nyelvet. Amit később 
is tudtam hasznosítani, mivel Né-
metországgal más jellegű kapcso-
latunk is van. Feleségem révén a 
Nagykálló-Metzingen Baráti Kör 
tagjai vagyunk a kezdetektől fog-
va, ennek köszönhetően nagyon 
sok metzingeni barátunk is van.

Akkor most visszakanyarodha-
tunk a terv készítéséhez, amiben 
gondolom fel van jegyezve, hogy 
mondjuk mettől meddig dolgo-
zik, pihen, sportol, stb.? 
Pontosan így van, de úgy gondo-
lom, mindenki megtervezi a nap-
jait. Minden napra jut valamilyen 
biztos elfoglaltság, ami köré a 
többi tevékenység épül. Ilyen fix 
pontok: a gyerekek edzései, mun-
kamegbeszélések, sportra, hobbira 
fordított idő, családi események, 
baráti találkozók. Fontos a munka-
magánélet egyensúly kialakítása és 
fenntartása.

Felesége mennyire partner 
ebben?
Feleségemmel hasonlóan gondol-
kodunk. Mindenben támogat, hisz 
közös a célunk. 

A sportot Bakk Ferenc és Ön 
is említette, konkrétan milyen 
sportról van szó?
Igen, gyerekkorom óta fontos a 
sport. Sok sportágat kipróbáltam: 
atlétika, torna, önvédelem, és foci.  
Abban a szerencsés helyzetben 
volt részem, hogy a Farkas Béla 
által vezetett NB III-as nagykállói 
csapatban játszhattam. Ma már el-
sősorban technikai sportról, autó-
versenyzésről van szó, azon belül 
is a drift szakágról. 
Családommal minden nap kerékpá-
rozunk, minimum 10-16 kilométert. 
Fiam úszik, versenyekre jár, emel-
lett elkezdte a mediball-t. Lányom 
röplabdázik a NARE csapatban. 
Feleségem rendszeresen úszik.
Gyakorlatilag a sport az életünk 
része, mert kell, szükség van rá. 
Mindannyian tudjuk, hogy a moz-
gás az alapja, az egészséges élet-
módnak, de emellett fizikálisan és 

szellemileg is menedzsel minket. 
Közben közösen töltjük el az időt a 
családdal, barátokkal. Ez is ad egy 
plusz motivációt arra, hogy minden 
nap iktassunk be pár percet.

Nem elég, hogy a munkája miatt 
gyakran van életveszélyes hely-
zetekben, még a kikapcsolódás, 
a sport is kockázatos…
Igen, a magasban végzett mun-
ka veszélyeket rejt magában, de a 
munkavédelmi és biztonsági elő-
írások betartása, a megfelelő tu-
dás és tapasztalat segítenek abban, 
hogy elkerüljem a veszélyes hely-
zeteket. 
A sportra visszatérve. Minden 
sport rejt kockázatokat. Az autóm 
megfelel az előírt szabályoknak. A 
versenyek, edzések, autóztatások 
mindig zárt pályán kontrollált kö-
rülmények között zajlanak. Ezáltal 
minimálisra csökken a lehetséges 
sérülések esélye. Szerencsés hely-
zetben vagyok, hisz a versenyzés 
a hobbim. A Pro2 kategória aktív 
részese vagyok, emellett élmény-
autóztatok szabadidőmben.  
Az autóversenyzés kívülről veszé-
lyesnek tűnhet, de ennek ellenére 
sokan megkeresnek, hogy be sze-
retnének mellém ülni az autóba, és 
szeretnék megtapasztalni a „csú-
szás”, azaz kontrollált kilinccsel 
előre helyzetet. 
Céges rendezvényeken gyakran 
nyereményként kapják a résztve-
vők az „élményautózást”.

Ez nem egyéni sport, kik a csa-
pat tagjai?
A családom, a testvérem családja és 
a barátok. Mindenki aktívan részt 
vesz a pályanapokon és versenye-
ken vagy akár az autó szerelésében 
is. Ezek a napok számunkra egész 
napos kikapcsolódások.

A Nagykállói Hírmondó követ-
kező számában kinek adjuk 
tovább a válaszadás jogát az Ön 
által feltett kérdésre?
Richter Ferenc kereskedőt kérdez-
ném arról, hogy ő szerinte manap-
ság a fogyasztók mennyire vásá-
rolnak tudatosan, az élelmiszerek 
minőségét, árát illetően?

Az utóbbi időszak csapadékos 
időjárása miatt jellemzően meg-
szaporodtak a szennyvízelvezető 
csatornarendszeren a hidraulikai 
terhelés miatti visszaduzzadások, 
elöntések.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szeretné fel-
hívni a lakosság figyelmét arra, hogy 
a szennyvíz közcsatorna hálózatba 
folyamatosan, vagy esetenként ille-
gálisan bevezetett csapadékvíz nem 
csak az üzemeltető számára jelent 
számottevő működési többletköltsé-
get, de a mélyebben fekvő ingatla-
nok tulajdonosainak a szennyvízzel 
kevert esővíz visszaduzzadása sok-
szor anyagi kárral járó bosszúságot 
is okoz.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ellátási terüle-
tén, így Nagykállóban is, a szenny-
vízelvezető rendszerek úgy lettek 
kialakítva, hogy azok csak a min-
dennapos használat során keletkező 
szennyvizet képesek elvezetni, az 
oda bejutó nagyobb mennyiségű csa-
padékvizet azonban már nem. Rende-
let (58/2013.(II/27.) Korm. rendelet 
– 85.§ (5) bekezdése) írja elő, hogy 
az ilyen kialakítású szennyvízcsator-
nákba csapadékvizet juttatni tilos! A 
szennyvízzel keveredő csapadékvíz 
ugyanis visszatorlódik a hálózatba 
és a mélyen fekvő területeken a há-
lózaton kívülre kerül. 
A szennyvíz fertőzésveszélyes 
anyag, a hálózatból kikerülve ko-
moly problémákat okozhat  köz-

egészségügyi szempontból és anya-
gi értelemben is. Az üzemeltetető 
ezért kéri azokat az tulajdonosokat, 
akiknek az ingatlanáról csapadékvíz 
kerül a szennyvízcsatorna-hálózat-
ba, a bevezetés megszüntetéséről 
haladéktalanul intézkedjenek!
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja a 
lakosságot 2020 őszétől – Nagykálló 
Város Önkormányzatával együttmű-
ködve - megkezdi az illegális csapa-
dékvíz bevezetések feltárását olyan 
vizsgálati eszközök és módszerek 
segítségével, amelyek akár csapa-
dékmentes időszakban is alkalma-
sak - nem csak a tisztítóaknákból, 
de a zárt vezetékek felől vizsgálva is 
- bizonyítani az illegális csapadék-
víz bevezetés tényét. Akiknek az in-
gatlanán szabálytalanságot találnak, 
azokkal szemben kezdeményezni 
fogják a szabálytalan közműhaszná-
lat miatti hatósági eljárás!

A karácsony bensőséges 
ünnepéhez kötődő, nemes 
felajánlás lehetőségét kínálja 
ismét Nagykálló Város Önkor-
mányzata. 

Olyan, a magánházak előtt, vagy 
annak udvarán lévő, szép, formás, 
legalább három méter magas fe-
nyőfák tulajdonosainak a jelent-
kezését várjuk, akik felajánlás 
részeként saját fenyőfájukat el 
tudják képzelni a Szabadság téren, 
méltó díszeként az év végi ünne-

peknek. A kiválasztott fa kivágá-
sáról és elszállításáról társaságunk 
gondoskodik. A jelentkezéseket a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére, a Híd Közösségi Ház-

ban (Nagykálló, Jókai Mór út 34.) 
személyesen, vagy telefonon:06 
42/563 067, illetve e-maiben: 
nkszolgaltatokft@gmail.com te-
hetik meg.

Az önkormányzat munkatársai 
az elmúlt hetekben új hirdető-
táblákat és hulladékgyűjtő edé-
nyeket helyeztek ki városszerte, 
így a forgalmas helyszíneken 
kulturált felület áll rendelkezés-
re az offline hírek számára és jó 
lehetőség arra, hogy még több 
szemét kerülhessen a megfelelő 
helyre.

Sok szép, fából készült kukát he-
lyeztek ki a város bevezető útjai 
- Biri, Nyíregyháza, Kállósemjén 
és Birketanya -, valamint a Mártí-
rok útja, az Arany J. utca mentén, 
a Harangod irányába, ezen kívül 
Nagykálló több, forgalmasabb 
pontjára új, fedett hirdetőtáblákat 
állítottak.
- A közmunkaprogramban részt 
vevő munkatársak 30 darab tartós, 

akácfából készült szemétszelencét 
helyeztek ki, elsősorban azokra 
a helyekre, ahonnan hiányzott a 
szemétgyűjtő edény – tudtuk meg 
Nagy Ilona városgazdától. - A 2 mé-
ter magas, 1,5 méter széles fedett, 
fenyőből készült, 10 darab hirdető-
tábla információs pontként szolgál 
majd, s amelyekre az önkormány-
zat rendelkezései, hirdetményei és 
a programismertetők kerülnek fel, 
de elhelyezheti rajtuk hirdetéseit 
a lakosság is. A táblák elsősorban 
nagy forgalmú helyekre kerültek. 
Bízzunk benne, hogy a jövőben 
„jobban megtalálja majd a szemét 
a helyét”, s nem marad elhagyottan 
az úton, a járdán a fa tövében, vagy 
a bokor alatt, illetve a lakosság je-
lentős része, aki nem az online tér-
ben tájékozódik, könnyebben jut 
közérdekű információhoz.

Új utcabútorok városszerte

A szolgáltató és az önkormányzat el-
sődleges célja, hogy megszüntessék 
az ehhez hasonló helyzeteket
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A Ratkó József Városi Könyvtár 
októberi könyvajánlója

Újra pályázhatnak a 
civil szervezetek

FElNőTT SzépiRoDAlom
A szárd szikla / Borsa Brown
Agatha Raisin és a halott harangozó / M. 
C. Beaton
Alias Grace / Margaret Atwood
Amit a szél susog / Sándor Iván
Az apró dolgok istene / Arundhati Roy
Az intézet / Stephen King
Emelkedés / Stephen King
Azelőtt és ismét / Barbara Delinsky
Balatoni nyomozás / Fiala Borcsa
Bolyai / Láng Zsolt
Bronzváros / S. A. Chakraborty

GyERmEKiRoDAlom
Egy zizi naplója: szívbaj: egy nem-túl-
titkos szerelmi háromszög meséje / Rachel 
Renée Russell
Zsálya hercegnő és az öregnek hitt herceg / 
Kiss Judit Ágnes
Gingalló: magyar népmesék óvodáskortól / 
Bajzáth Mária válogatása
Az elveszett távirányító / Igaz Dóra
Az erdei iskola / Igaz Dóra
Dorci, a legkisebb óvodás : nagy vagyok! / 
Vadadi Adrienn

Az aradi tizenhárom vértanúra emlékeztek

Visszahelyezték
A közelmúltban ismét a nagykállói 
Ratkó József Városi Könyvtár falá-
ra került elhunyt díszpolgárunk, Dr. 
Wischán Elek főorvos és festőmű-
vész Ratkó József József Attila-dí-
jas költőnkről festett portréja. 

Az aradi vértanúkat a szabadság-
harc bukása után, 1849. október 
6-án végezték ki, azóta a forrada-
lom és szabadságharc vérbefoj-
tásának gyásznapjaként emléke-
zünk erre a napra. 

-De kik is volta ők, az aradi vérta-
núk? A lexikonok megfogalmazása 
szerint: magyar honvédtisztek, akik 
a magyar szabadságért harcoltak és 
szenvedtek vértanúságot. A közép-
kelet-európai sors azonban nem 
ilyen egyszerű. Elég csak betűzni a 
neveket, utánajárni a családfáknak – 
máris összetettebb, közép-európaibb 
a kép. Hiszen a tizenhárom aradi 
vértanú közt éppúgy volt német és 
osztrák származású főrangú katona, 
szerb, horvát és örmény gyökerű tá-
bornok, mint magyar nemes. Sorsuk 
azonban összeforrt abban a vágyban, 
hogy Magyarország szabad ország 
lehessen. Ennyi volt a „bűnük”, és 
a büntetés a szabadságharc bukása 
után nem is váratott magára – hang-
súlyozta Oroszné dr. Nagy Matild, 
Nagykálló Város Önkormányzata 
képviselője, az Oktatási és Kulturális 

Bizottság elnöke, majd részletesen 
felidézte ennek a hősiességgel teli 
időszaknak és a máig emlékezetes 
napnak az eseményeit.

– A szabadságharc nem volt hiába-
való küzdelem: a forradalom előtti 
állapotokat többé már nem lehetett 
visszaállítani és a bukás ellenére a 

nemzetben nemcsak tovább élt, de 
tovább is erősödött a szabadság és a 
függetlenség eszméje. Az ország pe-
dig, bár hatalmas véráldozatok árán 
és a nemzeti önrendelkezéstől meg-
fosztva, de elindult a polgári fejlődés 
útján. Október 6-ára nemcsak mint 
nemzeti gyásznapra tekintünk. Az 
aradi vértanúk hazaszeretete, sza-
badságvágya, emberi méltósága 171 
éve nekünk, magyaroknak követen-
dő példa – jelentette ki Oroszné dr. 
Nagy Matild.
A nemzeti gyásznapon tartott meg-
emlékezésen Molnár Viktória, a 
Nagykállói Általános Iskola 8.b osz-
tályos tanulója előadásában Juhász 
Gyula Vértanúink című versét hall-
hatta a közönség, ezt követően pedig 
a fiatal felsorolta a bécsi forradalom 
évfordulóján, 1849. október 6-án 
Haynau I. Ferenc József utasítására 
Aradon kivégeztetett vértanúk név-
sorát. 
Az eseményen elhangzott, hogy az 
aradi vértanúkra való emlékezés 
1867-ig csak titokban történhetett, 
a kiegyezés után azonban október 
6-a országos gyásznappá lett. 1890. 

október 6-ától a pesti közönség 
az Edison-féle fonográf hengerről 
hallhatta Kossuth Lajos Torinóban, 
1890. szeptember 20-án elmondott 
megemlékező szónoklatát az aradi 
hősökről. Ennek felidézésével tiszte-
legtek a vértanúk előtt Nagykállóban 
is.
Mindezek után a jelenlévők, az ön-
kormányzat, a városi intézmények 
vezetői, a református egyház, a pár-
tok képviselői koszorúkat, virágokat 
helyeztek el a Szabadság szobornál.

A Nemzeti Együttműködési Alap 
civil szervezeteknek szóló pá-
lyázatai lehetőségeiről hallhatak 
a közelmúltban tájékoztatót az 
önszerveződő közösségek képvi-
selői.

A Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) helyi vagy területi hatókörű 
civil szervezetek részére szóló jövő 
évi pályázati lehetőségeiről tartott 
előadást Nagykállóban a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Civil Kö-
zösségi Szolgáltató Központ veze-
tője, Kiss András. Elhangzott, hogy 
a rövidesen megjelenő egyszerű-
sített és összevont pályázati lehe-
tőségekre jelentkezhetnek majd a 
helyi vagy területi hatókörű civil 
szervezetek.  Az egyszerűsített tá-
mogatást a civil szervezet alapcél 
szerinti tevékenységéhez kapcso-
lódó költségeinek fedezésére for-
díthatja, legfeljebb 300 ezer forint 
összegben, ami önrész nélkül, tá-
mogatási előlegként, vissza nem 

térítendő formában biztosított, míg 
az összevontnál akár többmilliós 
támogatás is elnyerhető.
 Fontos tudni, hogy olyan civil 
szervezetek (alapítványok, egyesü-
letek, szövetségek) részesülhetnek 
a pályázati forrásból, akik a meg-
előző két évben számviteli beszá-
molóval rendelkeznek, a megelőző 
két üzleti évben bevételük - egyik 
évben sem - érte el az ötmillió fo-
rintot, és nem nyújtottak be az adott 
költségvetési évben összevont tá-
mogatásra igényt.
Már összevont pályázat benyújtásá-
ra is van lehetősége a pályázóknak, 
ami azt jelenti, hogy egy pályázaton 
belül lehet beadni mind működési 
költségek, mind a szakmai progra-
mok támogatásának igénylésére is.
Kiss András elmondta, hogy ta-
valy az összevont, nyertes pá-
lyázatok finanszírozására a NEA 
4.024.722.925 forintot, 2020-ban 
pedig 5.171.967.839 forintot biz-
tosított. 

Most az ősz sárga selyemmel…
Folytatás az 1. oldalról!

– Mindannyian láthattuk, hogy 
nem volt hiábavaló a felhívásunk, 
hiszen hatalmas sikere lett, nagyon 
sokan jelentkeztek rá. A lakók, az 
óvodák, az iskolák, a posta, a kis-
bolt, az intézmények és a mun-
kahelyek is lelkesen készítették 
vidám dekorációikat, cserébe a 
legjobb alkotásokat díjazni fogjuk, 

annak eredményéről pedig értesít-
jük a pályázókat. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, 
akik csatlakoztak felhívásunkhoz, 
továbbá a segítőknek Takácsné 
Dajka Szilviának, Horváth Beátá-
nak, Tóth Ágnesnek, és nem utol-
só sorban Aranyosi Andreának, az 
őszi dekorációs felhívás megálmo-
dójának.

Fejet hajtottak a mártírok emléke előtt

Molnár Viktória



Energiahatékonyság növelésére, 
megújuló energia felhasználásá-
ra több száz millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a 
Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános iskola, Gimnázium és 
Kollégium.

A Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium nagy múltú intézményé-
nek fenntartását 2017-ben vette át a 
Nyíregyházi Egyházmegye, amely 
az elmúlt évben sikeresen pályázott 
az oktatási intézmény energetikai 
korszerűsítésére. A KEHOP-5.2.13-
19-2019-00006 kódszámú, Ener-
giahatékonyság növelése megújuló 
energiával a fenntartható jövőért a 
Nyíregyházi Egyházmegye Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Gimnázium 
Kollégiumában elnevezésű projekt 
keretében 300 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyertek.
Az energetikai korszerűsítés az 
1991-ben épült 3 szintes kollégiu-
mot fogja érinteni. Az épület jelen-
legi energetikai minőség szerinti 
besorolása GG. Az épületszerkezeti 
felújításnak, gépészeti szabályzás-
nak és megújuló energiaforrással 
(napelem) való ellátásnak köszön-
hetően a minősítés CC-re változik 
majd. 
- Az elmúlt hetekben már megtörtén 
a nyílászárók (ablakok, ajtók) cseré-
je az épületen. Jelenleg a kollégium 
energetikai korszerűsítése zajlik, 
ami azt jelenti, hogy 18 cm-es külső 
hőszigetelést kap a keleti-nyugati le-
ány és a déli fiú szárny. A radiátorok 
termo fejekkel lesznek ellátva, ami 
automatikusan érzékeli majd a he-
lyiség hőmérsékletét, és a beállított 
alapjelnek megfelelően a szelepet 
nyitja és zárja. Ezzel megszüntethet-
jük a helyiségek túlfűtését, beállít-
hatjuk az ideális hőmérsékleti értéket 
minden helyiségben. A nagyon rossz 
minőségű ebédlő tetőszerkezetét is 

korszerűsítjük, hőszigeteljük, ennek 
során a polikarbonát napfénytető 
cseréje történik meg. Ezen kívül a 
környezetbarát energiafelhasználás 
érdekében napelemeket telepítünk 
a nyugati és a déli tetőre – tájékoz-
tatott az oktatási intézmény igazga-
tója, Bobonka Gyula Miklós, akitől 
megtudtuk azt is, hogy a korszerűsí-
tési munkák várhatóan jövő év júni-
usában fejeződnek be. 
Mivel maga az oktatási intézmény 
épülete Nagykálló Város Önkor-
mányzat tulajdonában van, így a 
felújítás során a kibontott építőele-
mek – ajtók, ablakok stb. – a város 
tulajdonába kerülnek.
-Az elmúlt időszaban több lakos-
sági megkeresés is érkezett, hogy 
megvásárolnák a kibontott nyílászá-
rókat. Ezek egyelőre még az iskola 
tulajdonában vannak, ott kerülnek 
raktározásra, s miután megtörténik 
valamennyi nyílászáró cseréje át-
vesszük, leltározzuk és elhelyezzük 
azokat saját telephelyünkön. Amire 
szüksége lesz az önkormányzatnak, 
azt felhasználjuk, a többit pedig érté-
kesíteni fogjuk, mivel ezek használt, 
de még jó állapotban lévő építőele-
meket. A lakosságot természetesen 
időben tájékoztatjuk majd, hogy 
mikortól kínáljuk eladásra – tudtuk 
meg Horváth Tibor polgármestertől.

A Kállai Kettőssel kapcsolatos 
izgalmas nyomozás történetéről 
számolt be dr. Ratkó lujza nép-
rajzos muzeológus a közelmúlt-
ban Nagykállóban.

A Ratkó József Városi Könyvtár 
idén is csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zatához. Ennek egyik állomása volt 
az október 8-án megtartott előadás, 
amelyen dr. Ratkó Lujza néprajz-
kutató osztotta meg a Kállai Kettős 
történetével kapcsolatos, kétéves 
kutatómunkája eredményeit a kö-
zönséggel.
-A Kállai Kettős egyedülálló a 
magyar tánchagyományban. Szé-
les körben ismert, de csak a tánc 
neve, a lépései nem – szögezte le 
az előadó. –  Öt tanulmány szü-
letett, amelyek boncolgatták az 
eredetét, az első 1882-ben, Farkas 
Lajos tollából. Viszont az a problé-
ma az 5 leírással, hogy nagyon sok 
ellentmondást tartalmaznak, ezért 
amikor hozzákezdtem a tanulmány 
elkészítéséhez, akkor láttam, hogy 
igazából egy tisztázó munka vár 
rám. Gyakorlatilag elemzés után, 
logokai úton egy hipotézist pró-
báltam felvázolni abból, hogy mi a 
legvalószínűbb a Kállai Kettős tör-
ténetét illetően – mondta dr. Ratkó 
Lujza. - A források 1674-ben emlí-
tik először, de a tánc kialakulásá-
nak pontos történetét máig homály 
fedi. Ebben az időben kezdett 
az ún. kontra tánc (vidéki tánc) 

nyugatról keletre terjedni, ebben 
szerepük volt a végvárakon szol-
gálatot teljesítő magasrangú kato-
náknak, akik gyakran cserélődtek 
(Kállóban is), ők voltak abban a 
helyzetben, hogy „elhíreszteljék” 
messzi földön a Kállai Kettőst, de 
előfordulhat, hogy világlátott ipa-
rosoknak, kereskedőknek köszön-
hető. 
Ezt követően az előadó a tánc nevé-
nek eredetét boncolgatta, amelyet a 
korabeli források Kállai Kettőként 
is emlegettek. Ezzel kapcsolatban 
elhangzott, hogy valószínűleg a 
táncot párban járók kettőséről ne-

vezték el Kállai Kettősnek. Éppen 
ezért nem helytállóak azok a mon-
dák, amelyek szerint az egykori 
megyeháza börtönében fogva tar-
tott rabok kínzásával hozható ösz-
szefüggésbe a névválasztás.
A neves zeneszerzőnek és népze-
nekutatónak, Kodály Zoltánnak és 
Rábai Miklós táncművész, nép-
tánc-koreográfusnak köszönhetően 
pedig világhírnévre tett szert, igaz, 
utóbbi nagymértékben megmásítot-
ta az eredeti Kállai Kettős koreog-
ráfiáját, mert kitalált motívumokat 
vitt bele. A Pallas és Révai nagy le-
xikon is említi, emellett publikáci-
ókban és több szépirodalmi műben 
is felbukkan, így olvashatunk róla 
Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, 
Mikszáth Kálmán, vagy Jókai Mór 
műveiben is. Ugyanakkor több he-
lyen tévesen írnak róla, mert úgy 
emlegetik, hogy asszonyok számá-
ra szerezték annak idején.
-Különlegessé teszi még a magyar 
tánchagyományban, hogy a Kál-
lai Kettősnek technikailag kötött a 
szerkezete, nem improvizatív, mint 
a magyar táncok általában és egy-
szerű motívumok jellemzik. Mint 
történelmi táncnál megmaradt a 
sorban táncolás. Amiben teljesen 
eltér a néptánctól, a csárdástól, az a 
jellegzetes szoknyamozgatás, illet-
ve az eltérő, lassú táncolási mód (a 
Felülről fúj… dallamára), egyálta-
lán nem mulatsági tánc, hiszen el-
járták, megjátszották a Kállai Ket-
tőst – mondta a néprajzkutató.
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Az a híres Kállai Kettős

Táncindító táncház

Megújul az Korányi

Dr. Ratkó lujza néprajzkutató egy 
kétéves kutatómunka eredményeit 
osztotta meg a közönséggel

A kollégium épületét korszerűsítik
Jó hangulatú néptáncos dél-
utánra került sor október 3-án 
Nagykállóban, ahol kicsik és 
nagyok élvezhették és járhatták 
a magyar táncot, népi játékokat 
játszottak és népdalt énekeltek.

A szervező, koordinátor Márton 
Lászlóné Julika néptáncpedagógus, 
a hagyományos kultúrához kap-
csolódó, őszi díszítéssel tette han-
gulatossá az Ady Endre utcában 
lévő épület (régi bölcsőde) udva-
rát, amely mostantól Néptáncosok 
Háza nevet viseli. Köszöntőjében 
elmondta, örömmel és boldogság-
gal tölti el, hogy sikerült a házat ki-
alakítani, melyben ismét elkezdőd-
het a Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
újraélesztése. E cél elérésének első 
állomása a Táncindító táncház volt, 
ahol szép számban jelent meg va-

lamennyi korosztály képviselője. 
Az eseményen részt vett Nagykálló 
polgármestere, Horváth Tibor is, 
aki amellett, hogy megnyitotta 
a táncos rendezvényt örömének 
adott hangot a sokaság láttán, il-
letve szólt arról, hogy mennyire 
fontos a hagyományaink életben 
tartása. „Hosszú még az út, s első 
lépés nélkül soha nem tudunk a cél-
hoz közelebb kerülni!” A köszöntő 
után Lipcsák Tamás görögkatolikus 
parókus atya megáldotta és felszen-
telte az épületet, a Néptáncosok 
Házát. Mindezek után pedig el-
kezdődött a táncház Márton Attila 
Aranysarkantyús és Jantek Dóra 
Gyöngygalléros táncosok vezetésé-

vel, amihez a Bakos zenekar húzta 
a talpalávalót.
A Néptáncosok Házában jelenleg 
két tánccsoportot indítottak be. A 
Pöttöm Tánccsoportot az óvodás 
korosztállyal, vezetőjük: Mártonné 
Julika néptáncpedagógus. A pró-
bák keddenként 16.30 – 17.00 
óráig tartanak. A TánciKálló Tánc-
csoport, tagjai: 9-12 éves gye-
rekek. Vezetőik: Márton Attila 
néptáncpedagógus, Aranysarkan-
tyús táncos, Jantek Dóra Gyöngy-
galléros táncos és Mártonné Julika 
néptáncpedagógus. A táncpróbákat 
csütörtökön 18.00 – 19.30 óra kö-
zött és szombaton 10.00- 11.30 óra 
között tartják. 

márton lászlóné, Julika vezetésével szer-
veződik az óvodáskorú táncoscsoport

Járd ki lában, járd ki mos
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A jó, öreg ősz visszatér

Reformáció: ma is zajló megújulás

Tisztelet az időseknek

Ha egyszerre 5 zsák Nagisz báránytápot  
vásárol, akkor megajándékozzuk  

2 db 3 kg-os natúr nyalósóval!
Ha egyszerre 2 zsák Nádudvari  

vagy Intenzív árutojó tápot vásárol,  
akkor megajándékozzuk  
1 db 12 literes vödörrel!

NÁDUDVARI 
BÁRÁNY-  

ÉS TOJÓTÁP AKCIÓ!

*A meghirdetett akció 2020.09.14-2020.11.14-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Telefonszám: 06(70)607-4565

Nagykálló, Bátori 43.  Nyíregyháza-Sóstóhegy, Nyírség u. 2/b.
Nyíregyháza, Simai u. 6. Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 23.

ÜZLETEINK:

HÁZHOZTÁP-HÁZHOZGÁZ mozgóboltok

„Amikor emléknapok és jubile-
umok ünneplésére kerül sor, az 
emlékezés többet mond a jelen-
ről, mint az eredeti történelmi 
eseményről” – állapítja meg a 
neves történész, Udo di Fabio. 

És valóban, miközben az 1517-
ben útra induló reformációról év-
ről-évre megemlékezünk, értékeit 
újra és újra felelevenítjük, hitélet- 
és kultúraformáló hatását mél-
tatjuk, kevesebb hangsúly helye-
ződik arra, hogy az egyház ma is 
szüntelenül reformálásra szorul. 
Tekintsük át röviden a reformáció 
néhány alapelemét, amelyek egy-
részt jelzik a reformáció lényegi 
felismeréseit, másrészt olyan im-
pulzusokat jelenthetnek, amelyek 
mentén az egyház képes lehet 
mindenkori életének és gyakorla-
tának felülvizsgálatára, ugyanak-
kor újabb lendületet adhat saját 
állandó reformációjának munká-
lására.
1. Személyes kapcsolat Istennel! 
A gyülekezeti alkalmak párat-
lan lehetőségek arra, hogy talál-
kozzunk Istennel és egymással. 
Ugyanakkor a hitéletünk nem 
szorítható sem a templom, sem az 

imaterem falai közé. Az istentisz-
telet elsődleges helye az emberi 
szív.
2. Mennyiségi vallásgyakorlás he-
lyett minőségi hitéletet!
A karácsonyi ünnepkörhöz köze-
ledve megszaporodnak a gyüleke-
zeti alkalmak, melyekre igyekszünk 
minél többeket meghívni. Elsődle-
ges célunk azonban továbbra sem 

a résztvevők számának növelése, 
hanem a megjelentek Istenhez ve-
zetése. 
3. Önigazolás helyett megigazulás!
A teljesítmény-kényszer világát 
éljük, és az állandóan bizonyítani 
igyekvő ember arra kényszerül, 
hogy önmagát igazolja és megvaló-
sítsa. Csak ahol Isten hiányzik, ott 
érzi úgy az ember, hogy a megiga-
zulásból való élet helyett az öniga-
zolás terén kell keresnie önmagát.
4. Bűnbánat és önvizsgálat!
Vajon miért tart itt a világ, ahol? 
Mi a szerepünk benne? És mit tehe-
tünk keresztyénként a változásért? 
Nem a felelősségünk kimagyará-
zása, utólagos igazolása jelenthet 
megoldást, hanem a bűnismeret, a 
bűnbánat és a kegyelem összetarto-
zásának ígérete.
5. Egység a sokféleségben!
Az egyház nevében és jellegében 
is egy. A reformáció célja nem en-
nek az egységnek a megbontása, 
hanem az eggyé formáló lényeg 
folytonos középpontba állítása. Így 
valósulhat meg az, hogy a lénye-
ges dolgokban egység, egyebekben 
szabadság, de mindenben szeretet 
legyen közöttünk.

Repelik Gábor, lelkipásztor

A református templom festett üveg-
ablaka töredezettnek tűnhet, akár-
csak az egyház maga... a különböző 
részeket azonban ugyanaz a fény 
„festi meg”.

„A jó öreg ősz visszatér
Tovatűnt már a zöldellő Nyár,
az égre bíbort fúj a szél.
Forog a kör, s a festőművész,
a jó öreg Ősz visszatér.

Palettáján megannyi színből,
hangulatból élményt kever.
A természetben a sokszínűség 
a tél előtt, életre kel…”

Az idősotthon előtt kiállított őszi dekorációval mi is ezen évszak legalább 
ötven árnyalatát és nem utolsó sorban a lakók és az intézményi dolgozók 
kreativitását és humorát szerettük volna érzékeltetni a pandémiás időszak 
ellenére is. Az idősek életében nagyon fontos szerepet tölt be a múltbeli 
élmények felidézése, ezért is készítettünk olyan dekorációt, amely ezen 
időszakra emlékezteti őket. A világjárvány elkerülése érdekében igyek-
szünk odafigyelni a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapotának a meg-
őrzésérére és mindezt tesszük Aranyosi Ervin A jó öreg ősz visszatér című 
versével azonosulva. Krausz Gabriella

Október, az idősek hónapja, októ-
ber 1. - az Idősek Világnapja. Ez a 
nap az idős emberekről, az idősek 
iránti tiszteletünkről szól. 
Mi is szerettük volna kifejezni az 
irántuk érzett szeretetünket és el-
fogadásukat és nem utolsó sorban 
megköszönni kitartásukat, melyet 
ebben a nehéz időszakban tanúsíta-
nak a járványhelyzet miatt. 
Verssel köszöntöttük őket, majd 
egy jó hangulatú kézműves foglal-
kozáson őszi díszeket készítettünk. 
Jó egészséget és sok közös élményt 
kívánunk intézményünk valameny-
nyi lakójának!

Kiss Bernadett
intézményvezető

Szurkoljunk együtt!
A Nagykállói VSE következő 
hetekben zajló mérkőzéseinek 

időpontja és helyszíne:

Apagy SE - Nagykállói VSE  
2020. 10. 25. 14:00  

(Apagy Községi Sportpálya)
Nagykállói VSE - Nyíribrony SE 

2020. 11. 01. 13:00  
(Nagykálló Sportpálya)

Geszteréd FC - Nagykállói VSE 
2020. 11. 08. 13:00  

(Geszteréd FC Sportpálya)
Nagykállói VSE – Biri SE

2020. 11. 15. 13:00  
(Nagykálló Sportpálya)

Tiszalök VSE - Nagykállói VSE 
2020. 11. 28. 13:00  

(Tiszalök Sportpálya)

Színes és változatos 
programok 
a közösségi házban
Az Akácos úti Közösségi Ház biztosít helyet a T.O.P-5.2.1.-16-
SB1-2017-00002 „ A Társadalmi Együttműködést Szolgáló 
Komplex Program Nagykállóban” program keretein belül 
szeptemberben elindult iskolai felzárkóztató és tehetség-
programnak. 

A tanulni vágyók szakképzett pedagógusok segítségével matema-
tika, fizika, kémiafoglalkozásokon vehetnek részt minden héten, 
szerdai napokon, angol nyelvtanár pedig csütörtökönként várja az 
érdeklődőket. A kompetenciák fejlesztése kiscsoportos és egyé-
ni feladatmegoldásokon keresztül történik. Heti két alkalommal 
sportfoglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, szintén szakember 
vezetésével, melynek célja az egészséges életmód hangsúlyozása 
mellett a rendszerességre nevelés. A csapatban való együttmű-
ködés, egymásra figyelés fontos alappillére a közösségépítésnek, 
ezért fiúknak labdarúgás, lányoknak röplabdaedzések biztosítják 
ezt a lehetőséget. A nyári időszakban a gyerekek úszásoktatáson 
vehettek részt, mely jövő nyáron folytatódik.
A várandós és kisgyermekes édesanyákat baba-mama klub vár-
ja, mely 2 heti rendszerességgel működik. A foglalkozásokon 
szakemberek segítik a várandós kismamákat és a kisgyermekes 
édesanyákat. A klub célja: a fiatal anyukák minél szélesebb körű 
tájékoztatása a babavárással, a babák fejlődésével kapcsolatban, 
tapasztalatcserék, fejlesztő foglalkozások tartása.
A tanoda jellegű és a sportfoglalkozásokon túl családi nap, szom-
szédsági főzések, ünnepekhez kapcsolódó programok is megren-
dezésre kerültek az elmúlt időszakban, és a jövőben is tervben 
van hasonló programok szervezése. Ezeknek célja többek között 
a családok és a programban dolgozók közötti, valamint a közössé-
gen belüli kapcsolatok 
erősítése, közös, pozitív 
élmények szerzésének 
elősegítése, egymás 
kultúrájának megisme-
rése, szabadidő hasznos 
eltöltése, csapatépítés.
Továbbra is várunk min-
den kedves érdeklődőt! 
Ha szeretnél program-
jainkon részt venni, hívd 
a +36 20 4097568-as te-
lefonszámot. V. S.

Tanulást támogató foglalkozások az Akácos 
úton

Az idősek otthona lakói őszi díszeket készítettek
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nagykalloihirmondo@gmail.com
megjelenik: Nagykálló Város területén, 3600 példányban; Terjesztési reklamáció: +36 42 563 067

Készült: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza; Felelős vezető: a Kft. ügyvezetője
Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;

Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: 2020. november 5. (csütörtök) 16 óra!
A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a 

szerkesztés jogát fenntartja! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 50-ik évfordulójára,  
a volt férjre és apára, 

meszesán mihály villanyszerelőre.
Felesége, két fia, kik nem ismerhették, olyan kicsik voltak, a még élő 

testvérei és rokonai.
Amíg élünk, nem feledünk!

Emlékezünk

Szikora miklós 
halálának második évfordulójára.

Felesége, gyermekei, unokái. 
Hiányod érezzük, emléked őrizzük!

|

Debreczeni Mihály (Debreceni út)
Ferencz Jánosné (Kossuth út)
Gura László (Bercsényi u.)
Dr. Nagy Ernőné (Somogyi B. u.)

Mák Miklósné (Szakolyi út)

Bogár Mihályné (Széchenyi út)

Gyermán Sándor (Korányi F. út)

ELHUNYTAK 2020. szeptember-október

A biztonságért a fűtési  
szezonban is tenni kell!

Virágerdő sűrűjében,
Pihen egy szív csendesen,

Rég nem dobbant családjáért,
Messze vitted Istenem.

Édesapánk, 

Vonza istván
halálának 3 éves évfordulójára emlékezünk.

Lánya, fia, megye és két unokája 

Telhetnek hónapok,
Múlhatnak évek,

Mi örökké szeretünk,
És nem feledünk téged.

otthona biztonságáért minden-
ki sokat tehet. A fűtési szezon 
kezdete előtt fontos elvégeztetni 
a tüzelő-fűtő berendezések, így 
a kályhák, kandallók, gázkazá-
nok és konvektorok, valamint 
a kémények karbantartását, 
ellenőrzését. 

Ezzel, és megfelelő, jó minőségű 
tüzelőanyag használatával meg-
előzhető, hogy a kémény miatt ki-
gyulladjon az otthonunk, minimali-
zálható a szén-monoxid-mérgezés 
veszélye, és mindemellett keve-
sebbet is kell fizetni a fűtésért. 
A szakemberek minden évben több 
ezer, veszélyt jelentő hibát tárnak 
fel a tüzelőberendezések és füstel-
vezető-rendszerek átvizsgálásakor 
vagy tisztításakor. A kémények 
rendszeres vizsgálata azért elen-
gedhetetlen, mert ezek olyan épü-
letgépészeti berendezések, amelyek 
hibái a használók előtt rejtve ma-
radnak, vagyis csak az időszakos 
kéményellenőrzés adhat valós képet 
az égéstermék-elvezető állapotáról.
Ma már a hazai háztartások je-
lentős részében van szén-mono-
xid-érzékelő, a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ezeken a helyeken 
kevesebben és kisebb fokban sérül-
nek meg a szén-monoxid miatt. A 
lakástüzek esetében is csökkenteni 
lehet a sérülés kockázatát, egyebek 
mellett füstérzékelő elhelyezésé-
vel. Egy időben jelző berendezés 

emberéleteket és anyagi javakat 
menthet meg.
A katasztrófavédelem kéménysep-
rőinek ellátási területéhez tartozó 
települések társasházaiba köte-
lezően és rendszeresen mennek 
a szakemberek. Ezek a kötelező 
feladatok idén, a járvány miatt egy 
ideig szüneteltek, a szakemberek 
az ellenőrzéseket most pótolják, 
hirdetmény közzétételét követően 
végzik a szolgáltatást.
A családi házban élő magánsze-
mélyekhez nem automatikusan 
érkezik a kéményseprő, idén is 
egyénileg kezdeményezhetik az 
ilyen ingatlanban élők az időpont-

egyeztetést a kéményseprőkkel, 
így ők a közszolgáltatást az egyéni 
igényekhez igazítva végzik el. Ez 
néhány nap átfutási időt igényel, 
ezért érdemes időben jelezni, ki és 
mikorra kéri az ingyenes ellenőr-
zést és tisztítást. 
Az igénylésről részletesebb infor-
mációt a https://kemenysepres.
k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u /
ugyfelszolgalat menüpont alatt ta-
lál.  
Telefonon az előhívó nélkül, in-
gyenesen működő 1818-as számot 
hívják. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Katasztrófavédelmi igazgatóság

Komposztértékesítési akció
A Nyírségvíz zrt. Nyíregyházi Komposztáló telepén óriási kedvezménnyel, 

100 Ft+Áfa/mázsa áron kiváló minőségű komposzttermék vásárolható.
A forgalomba hozatali engedélynek megfelelően a telepen előállított komposzttermék (Nyírkomposzt 
Plusz) a meghatározottak szerint felhasználható:

értékesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Csatorna u.
értékesítés ideje: hétfő – péntek, 8.00 – 14.00 óra között

Kontakt mobil: 06/20/519-1010 vagy: 06/20/299-6454
 

Szállítás egyénileg, kiszolgálás ömlesztett formában.
Bővebb információ: www.nyirsegviz.hu

Megyénkben most azt posztolják, NYÍRSÉGVÍZ-zel komposztálják!
KOMPOSZT....PONT MOST.... AMÍG A KÉSZLET TART!

• zöldség termesztésben
• gyümölcs és díszfa telepítésekor
• gyepek telepítésekor
• szántóföldi kultúrákban

• homokos földek felújításához
• tarlószántáshoz
• támogatott (AKG-s) földeken



mozaiK nagyKállói hírmondó

Vass Ferencné
(szül.:Ivánka Margit)

Gondoskodó feleség, aggódó édesanya, oda-
adó nagymama, szeretetteljes  

dédnagymama, Ő a mi családunk „motorja”.

Szeretettel köszöntünk 70. születésnapod 
alkalmából, jó egészséget és boldog  
szeretetteljes pillanatokat kívánunk  

családod körében!
Szerető férjed, gyermekeid,  

unokáid és dédunokáid
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bejelentkezés: 
+3670/3402178

KOZMETIKA
SMINKTETOVÁLÁS

 
kezelések

 

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. november 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, Balassi u. 2. alatt 2 szo-
bás összkomfortos családi ház mellék-
épülettel eladó vagy kiadó. Telefon:  
+36 70 309 7254

Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Mik-
lós u. 34. szám alatt 2 szobás, ebédlős, 
fürdőszobás, cserépkályha fűtésű ház 
eladó. Az ingatlan tehermentes. Tele-
fon: +36 20 988 7115

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

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

Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. 
alatt üzlethelyiség kiadó. Telefon:  
+36 30 349 7653

Nagykállóban eladó téglaépítésű tár-
sasházi lakást keresek 15 millió forin-
tig. Telefon: +36 30 318 9245

Nagykálló belvárosában eladó családi 
házat keresek 30 millió forintig. Tele-
fon: +36 30 318 9245

Nagykálló központjában a Táncsics 
és a Zrínyi M. u. közötti területen 
5x3 m garázs kiadó. A garázsban vil-
lany és szerelőakna is van. Telefon:  
+36 70 340 2178
Nagykálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. 
sz. alatti 100 nm alapterületű, 2 szo-
bás, kettős fűtésrendszerű, összkom-
fortos családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 596 8181
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
Debrecenben 66 nm-es, szépen beren-
dezett, klimatizált, zárt folyosós lakás, 
nagykállói tulajdonostól albérletbe ki-
adó. Telefon: +36 30 613 6206

E l A D Á S - V é T E l
Eladó 6 db beltéri ajtók 4 000 Ft, vasaj-
tó 240x100cm 10 000 Ft, zuhanykabin 
zuhanypanellal 30 000 Ft gázpalack 
11 kg-os 5 000 Ft, kanadai sütőtök és 
nagydobosi konyhakészen 200 Ft/kg. 
Telefon: +36 70 309 7254
Eladó Szagos Izabella borszőlő 150 Ft/
kg.  Telefon: +36 30 387 6468
Eladó Medoc fekete borszőlő 150 Ft/
kg.  Telefon: +36 30 582 6592
Eladó egy nagyméretű, jó állapotban 
lévő íróasztal. Irányár: 5 000 Ft. Tele-
fon: +36 30 205 9251
Eladó komód (OBI), egymedencés 
mosogató (új), szőnyeg 2x3 m, író-
asztal, ebédlőasztal, szennyvízszivaty-
tyú (új), szivattyú kúthoz. Telefon:  
+36 70 597 4464
Eladó használt, egyszemélyes he-
verő. Ára: 15 000 forint. Telefon:  
+36 30 387 6468
Eladó villanymotoros permetező 50 m 
félcolos slaggal, szőlődaráló és –prés 
tartozékokkal, valamint új, háztartási 
fagylaltgép, 12 személyes 72 darabos, 
új evőeszközkészlet táskával. Telefon: 
+36 20 253 8170
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
Eladó benzinmotoros és elektromos fű-
nyíró, korongfűrész tengely, kiskazettás 
beltéri tölgyfaajtó, kukoricamorzsoló, 
fűkasza, kétütemű fűnyíró motor, házi 
nyúl (süldő), Partner 330-as bontott fű-
kasza. Telefon: (42) 797 042
Eladó 48 nm parketta (900 Ft/nm), 3 
részes szekrénysor (15 000 Ft), gyerek-
heverő, 2 m széles hintaállvány (6000 
Ft), 1 m-es hintaállvány (4000 Ft), 25 
db 160x100-as hullámpala, 11 kg-os 
gázpalack (5000 Ft), kézikocsi (16 000 
Ft). Telefon: (42) 264 294
Katonai gázálarc vászontáskával, mán-
gorlófa, fa álló fogas, dog, gitár, hegedű 
eladó. Telefon: +36 20 253 8170
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 mo-
tor váltóval, láncos szecskavágó, nagy-
teljesítményű elektromos kukoricamor-
zsoló. Érdeklődni lehet: naponta 18 óra 
után. Telefon: (42) 264 396


