
Kezdődhet a kivitelezés

Javában zajlik a munka

Folytatódik a járda- és  
kerékpárút építési program 

Nagykállói Hírmondó

A napokban elkezdődött a 
kerékpárút építés a város 
északi részén, Napkor irá-
nyába, emellett új gyalogút 
is készül a Kossuth úton, 
illetve jelentős járda- és 
bicikliút szakasz újul meg 
Kiskállóban. 

Nagykálló határában, a Napkor 
felé vezető út mentén, március 
végén jelentek meg a munkagé-
pek, amelyek már meg is kezd-
ték a bozótirtást, a tereprende-
zést, a kerékpárút építésének 
előkészítését. A kivitelezésre 
Nagykálló Város Önkormány-
zata a „BiKe - VI. ütem - Fenn-
tartható közlekedés fejlesztése 
Nagykállóban” című pályá-
zattal, európai uniós forrásból, 
csaknem 150 millió forintos tá-
mogatást nyert már korábban, 
s amelyből városunkban több 
bicikliút is készült.
-A projekt célja a biztonságos 
közlekedési feltételek megte-
remtése, aminek további ele-
me a városunk északi részén, 
a település közigazgatási ha-

tárától, a Nagykálló-Napkor 
kerékpárút 1,1 kilométe-
res szakaszának a megépí-
tése, amely csatlakozik a 
Nagykálló-Birketanya és a 
Napkor település által szintén 
ebből a forrásból megvalósult 
kerékpárúthoz – mondta Hor-
váth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere. 
– A közbeszerzési eljárás le-
folytatása után megkötöttük 
a kivitelezővel a vállalkozói 
szerződést, így a napokban el-
kezdődhetett az építés előké-
szítése, az alapozás. Ezt a sza-
kaszt várhatóan nyáron már 
birtokba is vehetik a kerékpá-
rozók, a sportolni vágyók.
A városvezető elmondta, hogy 
a bicikliút kivitelezési munká-
latainak befejezése után, szin-
tén Nagykálló északi részén, a 
Kossuth úton - a Kisharangodi 
út végétől Napkor irányába - 
folytatódik majd az építkezés. 
Itt közel egy kilométer hosz-
szan (934 m) térkővel kirakott 
járda készül majd. 
 Folytatás a 2. oldalon!

Hamarosan elkezdőd-
het az új bölcsőde építése 
Nagykállóban, a Bajcsy-Zsi-
linszky E. utcában.

Örvendetes, hogy ha nem is 
jelentősen, de folyamatosan 
növekszik a meglévő, Petőfi 
utcai intézménybe jelentkező 
gyerekek létszáma. A jelen-
legi 24 férőhellyel és 2 cso-
portszobával működő Pindur 
Palota Bölcsőde bővítése vált 
indokolttá, azonban az intéz-
mény jelenlegi környezete 
erre nem alkalmas, ezért az 
önkormányzat úgy döntött, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky E. 
utcai, jelenleg kihasználatlan 

parkolóként működő területen 
új bölcsődét létesít. 
Korábban már beszámoltunk 
arról, hogy Nagykálló Város 
Önkormányzata 354 999 999 
forint, vissza nem térítendő 
támogatást nyert „A jövő böl-
csődéje Nagykállóban” című, 
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-
00033 azonosítószámú pályá-
zat megvalósítására, amely az 
Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. A projekt kere-
tében egy új, 3 csoportszobás 
bölcsőde kialakítása valósul 
meg 36 férőhellyel. 
 Folytatás a 2. oldalon!

Már zajlik a tereprendezés, a kerékpárút építésének előkészítése

Itt a tavasz, szirmát bontja
Kibomlik a lányok kontya
Rétre mennek élményszámba,
Kit észrevesznek, nem megy kárba!
 (Honeybeast)

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXXI. évfolyam 3. szám – 2021. április

A kiskerttulajdonosokat éppúgy, 
mint a mezőgazdasági vállalko-
zókat, vagy az önkormányzati 
földek művelőit sürgeti az idő 
ilyenkor tavasszal, hogy a vetés 
idejében földbe kerüljön. Nagy-
kállóban már januárban elkezdő-

dött a munka, a területrendezés 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő Bátori úton, az ún. Ma-
lomkertben, ahol az üresen álló 
fóliasátrakat átfedték, alkalmas-
sá tették a palánták nevelésére - 
tudtuk meg. Folytatás a 6. oldalon!



Közélet nagykállói hírmondó2

Kezdődhet a kivitelezésFolytatódik a járda- és  
kerékpárút építési program 

Csendes megemlékezés

Folytatás az 1. oldalról!
A projekt részeként 
felújításra kerül a 
Bátori út (Nap Strand 
irányából) és az Arany J. 
út (Harangod bejárata) kö-
zötti teljes kerékpárút.
- A lakosok kérésének is ele-
get téve ennek első eleme-
ként a Bátori úton, a strand 
és a Kállay M. utca közötti 
szakaszon lévő, közlekedést 
veszélyeztető, négy fának és 
azok feltörő gyökérzetének 

az eltávolítása történik meg, 
amelyek mostanra jelentős 
károkat tettek a burkolatban.  
A Bátori és Arany J. úton már 
meglévő 2,2 km kerékpárúton 
kijavítjuk az úthibákat és új-
raaszfaltozzuk a szakaszt. A 
jövőben, a projekt megvaló-
sulásának köszönhetően javul 
a környezet állapota, illetve 
az úttesten kerékpározók nem 
okoznak közlekedési fennaka-
dásokat – tette hozzá Horváth 
Tibor polgármester.
A járda és kerékpárút fejlesz-
tés városunkban a „BiKe - VI. 
ütem - Fenntartható közleke-
dés fejlesztése Nagykállóban” 
című TOP-3.1.1-15-SB1-
2016-00010 azonosítószámú 
pályázaton nyert 148 577 300 
forint vissza nem térítendő 
támogatásból valósul meg az 
Európai Unió Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával.

Folytatás az 1. oldalról!
Az épület kivitelezé-
sén túl az intézményhez 
szükséges kiszolgáló-
helyiségek, eszközök, be-
rendezések, valamint udvari 
játszóeszközök beszerzését is 
fedezi az elnyert támogatás.
A bölcsőde kialakítása a fel-
tárt igények alapján történik, 
azonban az önkormányzat 
szem előtt tartja egy későbbi 
férőhelyszám növelés lehető-
ségét is. A bölcsődefejlesztés-
nek köszönhetően 6 új munka-
hely is létesül a városban. 
-A közbeszerzési eljárás le-
folytatása után a napokban ki-
választásra került a kivitelező 
és hamarosan a szerződéskö-

tés is megtörténik, majd meg-
kezdődhetnek az építési mun-
kálatok a Bajcsy-Zsilinszky E. 
utcában. A napokban a terület 
előkészítése is kezdetét vette, 
az önkormányzat munkatársai 
ugyanis felszedték a térköve-
ket, amelyet a közeljövőben a 
temető területén fogunk majd 
felhasználni – tudtuk meg 
Horváth Tibor polgármester-
től.

Március 15-e az idei évben is 
csendes, ám lélekben elmé-
lyült főhajtás jegyében telt az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc hősei előtt. A nyil-
vános megemlékezés helyett 
a Nagykállói Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la diákjainak segítségével az 
online térben is adódott alka-
lom arra, hogy megéljük, átél-
jük ennek a jelentős történelmi 
korszaknak az eseményeivel 
kapcsolatos érzéseinket. 
Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból a hagyományoknak meg-
felelően, de a járványügyi 
szabályokat betartva koszo-

rút helyezett el a Szabadság 
téren, az 1848-as emlékmű-
nél Nagykálló Város Ön-
kormányzata képviseletében 
Horváth Tibor polgármester, 
Sőrés László alpolgármes-
ter, Bereczki Mária jegyző és 
Oroszné dr. Nagy Matild ön-
kormányzati képviselő.
Néma főhajtással lerótta tisz-
teletét a márciusi ifjak és az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseinek em-
léke előtt dr. Simon Miklós, 
a térség országgyűlési képvi-
selője és dr. Vonza Andrásné, 
a Nagykállói Járási Hivatal 
vezetője.

A fa gyökere feltörte a betont és 
veszélyezteti a közlekedést A jövő bölcsődéje
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Polgármesteri tájékoztató

Lakossági adatgyűjtés városunkban 

Ezúton szeretném tájékoz-
tatni a Tisztelt nagykállóikat, 
hogy az elmúlt időszakban át-
tekintettük az önkormányzati 
cégek működését, megvizsgál-
tuk azokat eredményességi, 
gazdaságossági, hatékonysági 
szempontok alapján, illetve, 
hogy a jelenlegi rendszerben 
garantálható e a minőségi, 
racionális és észszerű műkö-
désük. 

A tavalyi évet az új ügyveze-
tők tevékenysége szempont-
jából próbaidőnek tekintettük, 
mivel mindegyik cég élére új 
ügyvezető került és lehetőséget 
adtunk, hogy kihozhassák a le-
hető legtöbbet az irányításuk 
alatt álló társaságokból. Mun-
kájukat a koronavírus-járvány 
megnehezítette, ennek ellenére 
mindent megtettek az eredmé-
nyes működés érdekében, de a 
tapasztalatok azt mutatják, nem 
sikerült gyökeres változásokat 
elérni. 
Általánosságban elmondható, 
hogy cégeink a nehézségek el-
lenére nem növelték adóssá-
gaikat, a felelős gazdálkodás 
révén sikerült csökkenteni vagy 
legalább szinten tartani azokat. 
A tapasztalatok alapján a jelen-
legi rendszer működése nem 
biztosítja az elvárható gazdasá-
gosságot, a bevételek maximali-

zálását. Mindezeket figyelembe 
véve készült egy átszervezési 
javaslat, amelyben az önkor-
mányzati cégek összevonására, 
átalakítására tettem javaslatot:
Az Urbs Novum Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
az időszakos feladatok ellátá-
sa érdekében - a javaslat sze-
rint - beolvasztásra kerülne a 
TESZOVÁL Kft-be, a meglévő 
kötelezettségeit pedig az önkor-
mányzat átvállalja. Ezzel lehet-
ne garantálni, hogy a strandon 
dolgozók egész évben számít-
hassanak munkahelyükre. Té-
len a Kft. más területen is alkal-
mazni tudja a munkavállalókat, 
ezáltal stabilabb gazdálkodás és 
állandósult minőség garantálha-
tó. 
A Hulladékgazdálkodási Kft. 
esetében az önkormányzat cégei 
felé fennálló tartozását elenged-
jük, a meglévő engedélyeivel a 
Kft-t megpróbáljuk értékesíteni. 
A TESZOVÁL Kft. helyett - te-
lephely megépítésére korábban 

felvett - kifizetett hitel fejében 
a Bercsényi úti telephely a rajta 
álló csarnokkal és épületekkel 
átadásra kerül az önkormányzat 
részére, illetve a többi céggel 
fennálló adósságai összeveze-
tésre kerülnek.
A Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. pénzügyi ered-
ménye egy év alatt radikálisan 
javult, megközelítőleg 50 %-al 
csökkent a cég korábbi veszte-
sége. Jelentősen megnehezítet-
te a pénzügyi javuló helyzetet 
az általa üzemeltetett Óbester 
Étterem és Kávézó 2020-ban 
termelt 12 millió forint vesz-
tesége, mely már egy 2015 
óta fennálló negatív irányba 
mutató tendencia, illetve a ví-
rushelyzet ennek a gazdasági 
egységnek a bevételét érintette 
a legdrasztikusabban. Az esz-
közölt fejlesztéseknek sajnos 
a pandémiás időben nem volt 
ideje és lehetősége kifejteni 
hatását. Ezért a Nonprofit Kft. 
esetében a felhalmozott tarto-

zás elengedése javasolt. A Kft. 
többi 8 tevékenysége nullszal-
dós vagy profitot termel. A 
veszteséges terület felülvizsgá-
latára van szükség és megoldást 
kell találni a problémára, akár a 
vendéglátó egység bérleti díj 
fejében, vállalkozónak történő 
bérbeadásával.
A Kállai Kettős Gazda Kft. ese-
tében elmondható, hogy gazda-
ságilag a legnagyobb lehetősé-
gekkel rendelkező, pénzügyileg 
stabil cége az önkormányzatnak, 
amely változatlan formában, új 
tevékenységekkel, illetve mező-
gazdasági területek bővítésével 
törekszik pozitív mérleget elér-
ni. 2020 évben csökkentette az 
előző vezetés alatt felhalmozott 
adósságát, így esetében az ön-
kormányzat felé fennálló 2019 
előtt felhalmozott tartozás elen-
gedése javasolt.
A társaságok esetben a jelenle-
gi helyzet nem vezethet ered-
ményre, ezért beavatkozásra 
van szükség, amely elősegíti 
a kiszámíthatóságot, a tervez-
hetőséget, a gazdaságos mű-
ködést. A javaslatban szereplő 
átszervezésekkel várhatóan 
sokkal átláthatóbb, gazdaságo-
sabb, és eredményes működés 
valósulhat meg az önkormány-
zati cégek esetében.

Horváth Tibor
polgármester

A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) Nagykálló 
Városban önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata 
szerint. 

A felvételek Országos Statisz-
tikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a kö-
vetkezők: 
- Munkaerő-felmérés és ki-
egészítő felvételei – havi 

rendszerességű (1539)
- A lakosság utazási szokásai 
– 2021. április, július, október, 
2022. január hónapokban, ne-
gyedéves gyakoriságú (1942)
- Felmérés a Háztarások In-
formációs és Kommunikációs 
Technológiai eszközhasználatá-
ról – 2021. április-június (2003)
Az összeírási munkát a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal megbízá-
sából a Statek Statisztikai Elem-
ző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A járványügyi 

helyzetre tekintettel adatszol-
gáltatóinknak felajánljuk a tele-
fonon keresztüli válaszadást.
A válaszadásra kijelölt háztar-
tások kiválasztása véletlenszerű 
mintavétellel történik az ország 
különböző településein. A kapott 
adatokat a KSH más szervek, 
személyek részére nem szolgál-
tatja ki. Az eredményeket név és 
egyedi adatok nélkül, összesített 
statisztikai táblázatokban közöl-
jük.  
A lakosság és az önkormányzat 
részére munkanapokon hétfőtől 

csütörtökig 8.00 és 16.30 óra 
között, pénteken 8.00 és 14.00 
óra között a +36 80 200-766-os 
(3-as mellék) telefonszámon, 
illetve a lakinfo@ksh.hu email 
címen adunk további felvilágo-
sítást.  
Az adatgyűjtésről a www.ksh.
hu internetes oldalon található 
Adatszolgáltatóknak/Adatszol-
gáltatás teljesítése/Elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menü-
pont nyújt tájékoztatást. 

Kátainé Csincsák Éva 
KSH főosztályvezető
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A lakhatási integráció  
feltételeinek megalapozása 

Az elképzelés legyen 
egyedi

A Nagykállói Hírmondó 
előző számában beszámol-
tunk arról, hogy Nagykálló 
Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott és támo-
gatást nyert „A lakhatási 
integráció feltételeinek meg-
alapozása Nagykállóban” 
című TOP-4.3.1-16-SB1-
2020-00004 számú pályázat 
megvalósítására.  

A pályázat keretében az Aká-
cos úti Közösségi Ház bővítése, 
a Temető úton lévő korábban 
játszótérként használt terület 
komplex megújítása és a Ber-
csényi út Széchenyi úttól in-
duló szakaszának felújítása és 
szélesítése mellett a lakhatási 
mobilizációt támogató beruhá-
zások is megvalósulnak.
Ennek keretében 2 épületben 
összesen négy szociális bér-
lakás kialakítását tervezi az 
önkormányzat. Az egyik beru-
házás új építésű lakóingatlan 
kialakítását tartalmazza a Petőfi 
utcában található, jelenleg üres 
önkormányzati ingatlanon. A 
másik lakófunkció fejlesztést 
célzó beruházás a Korányi F. 

úton található, volt óvodaépü-
letben lenne, ahol szintén két 
szociális bérlakást alakítanának 
ki. Ebben az épületben később 
további két – nem szociális 
jellegű – bérlakás kivitelezését 
tervezi az önkormányzat.
Az önkormányzati lakások pá-
lyázat útján kerülnének bérbe-
adásra, mely pályázat feltételei 
jelenleg kidolgozás alatt van-
nak. A pályáztatás hamarosan 
elindul és a kiválasztott leendő 
bérlőknek a TOP-4.3.1-16-SB1 
konstrukció iránymutatásai sze-
rint a beköltözésig, illetve azt 
követően is szoros együttműkö-
dést kell kialakítaniuk a jelen-
leg is megvalósítási szakaszban 
lévő TOP-5.2.1 pályázat ke-
retében tevékenykedő szoci-
ális munkásokkal. Ennek az 
együttműködésnek a feltételei 
a szociális bérlakások pályáza-
ti felhívása keretében kerülnek 
ismertetésre. V. S.

Tavasszal kezdi a gyártási 
folyamatot az ALFA-BIZ-
TONSÁGTECHNIKA Kft. 
bútor- és épületasztalos üzem 
a Nagykálló Vállalkozói Inku-
bátorház műhelycsarnokában. 
Szegfű Gábor, a vállalat ügy-
vezetője elmondta, több mint 
egy évvel ezelőtt kezdte meg 
működését a vállalkozás egy 
nyíregyházi telephelyen, s az-
óta három embert foglalkoztat 
folyamatosan. 
Egyedi megrendelések alap-
ján készítik az asztalosipari 
cikkeket, a legszélesebb ter-
mékpalettán, a lakosság és a 
viszonteladók részére egy-
aránt. Mozgathatótól a beépí-
tett elemekig, klasszikustól a 
modernig, a polctól a konyha-
bútoron át, az ülőgarnitúráig 
bármit legyártanak és igény 
szerint beszerelnek, bármilyen 
alapanyagból. Jelmondatuk 
„bármit megvalósítunk, ami 
egyedi, nem tömegcikk!”
Szegfű Gábor cégvezető el-
mondta, hogy több ok miatt 
döntött a Vállalkozói Inku-
bátorházba történő költözés 

mellett. Részint, hogy a vál-
lalkozásban mindannyian 
nagykállói lakosok, így nem 
kell annyit utazni, kevesebb 
lesz a kiadás, részint megfele-
lő az üzemcsarnok bérleti díja. 
Mivel az építmény új, modern, 
korszerű, üzemeltetési-, fenn-
tartási-, szolgáltatási költsége 
kedvező, ami egy fiatal vállal-
kozás számára nagyon fontos. 
Az ügyvezető hozzátette, mi-
után lokálpatrióta szemléletű, 
ezért lényegesnek tartja, hogy a 
járulékokat a jövőben helyben 
fizesse meg, ezzel is hozzájá-
rulva a város fejlődéséhez, az 
infrastruktúra fejlesztéséhez.
A koronavírus-járvány ugyan 
befolyásolta az ő tevékenysé-
güket is, de ez – szerencsére 
- nem számottevő a vállalko-
zás szempontjából, így annak 
vezetője már a jövőbe tekintve 
a vállalkozás fejlesztését, bőví-
tését tervezi mind létszámban, 
mind felszerélesben, munka-
eszközökben. Tervezik továb-
bá az online értékesítés felfut-
tatását is, amiben segítségükre 
lehet az autópálya közelsége.

A Nagykálló Vállalkozói Inkubátorház épülete

A Bercsényi út egy szakaszát is felújítják

Megkezdődtek a kerti mun-
kálatok, megszaporodnak a 
szabadtéri tüzek is – hívja 
fel a figyelmet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság.

Idén, március 9-éig mintegy 
hetven szabadtéri tűzhöz riasz-
tották Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye tűzoltóit. Kisebb, pár 
négyzetméteres és több hek-
táros területeken is lángolt a 

növényzet. Az eddig leégett 
terület megközelítőleg akko-
ra, mintha 24 focipálya égett 
volna le. Ezeknek a tüzeknek 
a 99 százaléka emberi gon-
datlanságra vezethető vissza. 
Többek között ezért is fontos 
tudni, hogy hol és hogyan lehet 
növényi hulladékot égetni. Ez 
elsősorban a lakóhelyünkhöz 
köthető, ugyanis kerti zöldhul-
ladékot csak ott szabad égetni, 
ahol azt az önkormányzat kife-
jezetten erről szóló rendeletben 

engedélyezi, ilyen esetben is 
csak az abban meghatározott 
időben. Ahol engedi is a rende-
let az égetést, ott sem végezhe-
tő akárhogy ez a tevékenység, a 
tüzet soha nem szabad felügye-
let nélkül hagyni. Mindig le-
gyen a közelben egy szerszám, 
amivel kordában lehet tartani a 
tüzet és néhány vödör víz vagy 
a kerti slag, amivel el lehet ol-
tani. Ha pedig feltámad a szél, 
az égetést abba kell hagyni. 
Komoly égési sérülések és ha-

lálesetek is előfordulnak min-
den évben, holott ezek csak 
egy kis gazégetésnek indultak. 
A zöldhulladék égetése helyett 
más lehetőségek is vannak – 
hívja fel a figyelmet Leskovics 
Zoltán tűzoltó alezredes, tűzol-
tósági főfelügyelő és az Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Felföldi István.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Szabadtéri tüzek megelőzése
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Hamarosan infrastrukturális 
fejlesztésekhez látnak hozzá 
a Nagykállói Köztemetőben. 
Erre a célra az idei költség-
vetésben 5 millió forintot kü-
lönítettek el. A tervek szerint 
a fejlesztések egy része még 
idén elkészül.

Múlt hónapban döntött a vá-
ros vezetése arról, hogy az 
idei költségvetésből 5-5 millió 
forintot különítenek el a Nap 
Strand és a Nagykállói Köz-
temető fejlesztésére. A Nap 
Strand esetében működtetésre 
és szükséges karbantartásokra, 
a temetőben szintén fejlesztés-
re fordítják az 5 millió forintot. 
-A Nagykállói Köztemető fenn-
tartását, üzemeltetését végző 
TESZOVÁL Kft. tevékenysé-
gét minden évben támogatja a 
város önkormányzata. Szeret-

nénk a temető infrastrukturális 
fejlesztését is elkezdeni, ezért 
a képviselő-testület többlettá-
mogatásként 5 millió forintot 
hagyott jóvá erre a célra – tá-
jékoztatott Horváth Tibor pol-
gármester, majd sorolta a sír-
kerttel kapcsolatos fejlesztési 
terveket: – A belső, most még  
homokos közlekedőutakat szi-
lárd burkolattal szeretnénk el-
látni, így kerül felhasználásra 
a Bajcsy-Zsilinszky E. utcai 
parkolóból felszedett térkő, 
amelyet az új bölcsőde építési 
területének előkészítése során 
távolítottunk el. A mostanra 
elavult ravatalozó épületére 
is ráfér a felújítás, a festés, a 
burkolatcsere. Az épület előtti 
terület rendezését, térkövezé-
sét szintén szeretnénk elvé-
gezni, hogy az rendezettebb, 
esztétikusabb képet mutasson 

a gyászszertartásokra érkezők 
előtt. A tervek között szerepel 
a sírkert kerítésének befejezése 
is, azonban a már megépített 
betonelemekből álló részt mű-
szakilag felül kell vizsgálni, 
mert nem biztos, hogy olyan a 
minősége, amit érdemes lenne 
tovább folytatni.
Nagykálló Város polgármeste-
re elmondta, hogy a kegyeleti 
hűtőnek helyet adó épületrész 

felújítását, újracsempézését, 
festését is elvégzik majd. - Az 
idei év – a koronavírus-járvány 
miatt - gazdaságilag egyelőre 
még bizonytalan, ezért a jö-
vőre vonatkozó tervünk, hogy 
a TESZOVÁL Kft. egy ügy-
intéző irodát és temetkezési 
mintaboltot nyisson a sírkert 
bejáratával szemközti, önkor-
mányzati területen – tájékozta-
tott a város vezetője.

Közélet

Kizöldült a park

Fejlesztések a temetőben

Múlt év végén gyalogút 
épült a Korányi F. út men-
tén, most új zöldfelülettel 
gazdagodott a terület, s 
ezzel városunk is.

Nagykállóban, a Korányi F. 
út mentén, a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola és Gimnázium, illetve a 
Kálló Étterem közötti terület 
átalakítása, fejlesztése már 
korábban elkezdődött. Ennek 
részeként múlt év végén egy 
kb. 200 négyzetméteres, tér-
kövezett járdaszakaszt építet-
tek meg. A napokban tovább 
szépült a terület. Az önkor-
mányzat munkatársai ugyanis 
változatos növényekkel ültet-
ték be parkot, a korábbi város-
gazda, Nagy Ilona instrukció 
alapján.
-Igyekeztünk úgy összeállíta-
ni a parkba ültetett bokrokat, 
cserjéket, hogy azok minél 
változatosabbak legyenek, 
ugyanakkor ne nőjenek túl ma-
gasra. Így került a földbe 50-

50 tő babérmeggy, amelynek 
sűrű ágai kiválóan alkalmasak 
sövénynek; spiraea, ismertebb 
nevén gyöngyvessző cserje, 
melynek szívósságához tava-
szi, nyári virágpompa is társul; 
szárazságtűrő cserszömörce, 
aminek nyáron tollas bugái-
ban, ősszel pompás színében 
gyönyörködhetünk. Ültettünk 
a parkba vörös tölgyfákat is, 
aminek levelei ősszel az elsők 

között változnak élénk vörös 
és sárga színűre.
Ötven tő jázminbokrot is te-
lepítettünk, hogy ne csak lát-
ványos legyen, hanem virág-
zása idején, tavasszal és kora 
nyáron, édes illata árassza el a 
környéket – tudtuk meg Nagy 
Ilonától, aki sajnos arról is 
beszámolt, hogy a parkosítás 
után néhány nappal már a ki-
ültetett bokrok, cserjék közül 
többet elloptak. Nem az évszá-
zad bűntényéről van szó, de az 
elgondolkodtató, mi visz arra 
egyeseket, hogy hasonlóan a 
korábbi évekhez – a tavaszi és 
őszi virágosítás után – folya-
matosan lopkodják a frissen 
kiültetett növényeket. 
A terület rendezése a parkosí-
tással még nem ért véget, az 
általános iskola és gimnázium 
épületének energetikai kor-
szerűsítése után folytatódik a 
járdaépítés és a parkoló kiala-
kítása. A növények kiválasz-
tásakor éppen emiatt döntött 
a szakember az alacsonyabb 

fajták mellett, hogy azok a ké-
sőbbiekben ne takarhassák ki 
a mögötte lévő területet.
- Az MSzC Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázi-
um fenntartója többmilliós 
támogatást nyert az épület bő-
vítésére, fejlesztésére. Ezért 
a klasszikus, magas törzsű 
fákat és cserjéket nem szeret-
tünk volna a területre kiültet-
ni, hogy az iskola épülete jól 
látható, a  későbbiekben akár 
a Korányi  F. útról is könnyen 
megközelíthető legyen – tud-
tuk meg Horváth Tibor pol-
gármestertől.

Különféle méretű, különböző 
időpontban virágzó növényeket 
ültettek ki a területre

A ravatalozó és környéke is megújul
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Megújult az erdő

„Gazda szeme neveli a vetést” Javában zajlik a munka
Fáradhatatlanul rója trak-
torával a határt ifj. Veres 
Tibor, nagykállói őstermelő. 

Nincs idő megállni, mert 
az egész éves termés múlik 
azon, hogy időben elvégezze 
a földeken a talajmunkát, a 
vetéselőkészítést, majd a ve-
tőmag kiszórását,… és még 
hosszan sorolhatnánk, hogy 
mi mindenre kell figyelnie 
a gazdáknak ahhoz, hogy a 
„szemük”, a föld és az időjá-
rás nevelje a vetést.
- Ahogy az időjárás engedte, 
elsőként az őszi kalászosok 
gondozását, a talajjavítást vé-
geztem, most pedig az őszi 
szántás lezárása történik, hogy 
a föld a benne lévő nedves-
séget megtartsa a hamarosan 
kikerülő vetőmag számára. 
Az idei évben napraforgót és 
kukoricát vetek majd fele-fele 
arányban, ha az időjárás en-
gedi április 15-20. körül. Az 
elmúlt napokban ugyan volt 
egy kevés csapadék, de a tava-
szi szél jelentősen kiszárította 
a parcellákat, így a vetés ki-
szórása előtt jól jönne az eső, 

hogy könnyebben és egyen-
letesen kelljenek ki a magok 
– mondja a fiatal gazdálkodó, 
aki elárulta azt is, hogy a ta-
valyi, sok tekintetben - így 
a gazdálkodók számára is - 
rendkívüli évben, az aszályos 
tavasz miatt a mezőgazdaság 
sem teljesített kimagaslóan. 
-  Mindezek ellenér én nem 
panaszkodom, elégett voltam 
a földek hozamával, mert a 
kedvezőtlen időjárás ellenére, 
nem zártunk aszályos évet –  
osztotta meg velünk ifj. Veres 
Tibor. 

Három évvel ezelőtt történt 
az elöregedett harangodi 
erdő egy részén a fák kivá-
gása, amely néhány város-
lakóból heves indulatokat 
váltott ki. 

Pedig a fakitermelést erdőmér-
nök tette kötelezővé, mert az 
akácos sérült, egy része pedig 
kifejezetten életveszélyes volt. 
Leginkább a Téka Népművé-
szeti Táborok alatt, a szélfú-
vások, vagy viharok idején volt 
kockázatos a helyzet, amikor a 
táborozók tucatjai pihentek sát-
raikban egy-egy életveszélyes 
fa alatt. 
A vágást követően az erdészeti 
szakhatóság előírásának meg-
felelően megkezdődött a Ha-
rangod területén lévő akácerdő 

felújítása, a tuskók sarjaztatása. 
Egy traktor vontatású gyökér-
szaggató késsel a területet sza-
bályszerűen 1,5-2 m sortávval 
bejárta és a földben 40-60 cm 
mély gyökérátvágást végzett, 
hogy minél több gyökéren lévő 
rügyekből új hajtás induljon. 
Három éven keresztül vissza 
kellett szorítani a tuskón fej-

lődő sarjakat, hogy a gyöke-
reken lévők kapjanak erőre. A 
sarjaztatás a vágásos üzemmód 
legrégibb, legegyszerűbb és 
legolcsóbb, ugyanakkor – az 
erdő szempontjából – az egyik 
legcélravezetőbb formája. En-
nek köszönhetően a területet 
ma már 6-8 méter magas, fiatal 
fák borítják. Megújult az erdő! 

A megfelelő, egészséges fej-
lődés érdekében a növeke-
dés során a törzsek számának 
csökkentésére (gyérítésre, 
tisztításra), ún. sarjleverésre 
van szükség. Ennek során az 
életerős csemeték fejlődését 
úgy segítik elő, hogy a gyen-
gébb, vékonyabb, beszorult 
tuskósarjakat eltávolítják. Az 
elmúlt hetekben ezt a tevé-
kenységet végezték Nagykálló-
Harangodon az önkormányzat 
közmunkaprogramjában részt 
vevő munkatársak, erdőmér-
nök felügyelete mellett. Fi-
gyelve arra, hogy nagy terü-
letek ne maradjanak üresen, 
az állomány a későbbiekben 
szépen záródjon, egyenletesen 
nőjön és a lombok összeérje-
nek.

Folytatás az 1. oldalról!
- Április közepén – az egyik 
sátorban - elkezdjük a karfi-
ol, a brokkoli és a paradicsom 
palánták nevelését - mondta 
Torma Zsolt kertész, a mező-
gazdasági projektben dolgozó 
közfoglalkoztatottak irányító-
ja, aki sorolta az önkormány-
zati földek beültetésével kap-
csolatos további terveket is. 
- A kettes számú sátor a primőr 
zöldségek nevelésére szolgál 
majd. Ide elsőként újhagymát 
és sárgarépát ültetünk, amit 
várhatóan június végén érté-
kesíteni tudunk, helyére hajta-
tot, folytontermő paradicsom 
palánta kerül. Ezt a sátrat még 
a hideg idő beállta előtt fűthe-
tővé tesszük, hogy a nővények 
a késő őszi, téli hónapokba se 
fagyjanak el, hanem tovább te-
remjenek.
Torma Zsolttól megtudtuk, 
hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő szántóföldeken 
ezekben a napokban a gépi 
talajelőkészítést végzik, s amint 
az időjárás melegebbre fordul, 
3 hektáron elkezdik a paprika-
palánta kiültetését - bakhátas 

technológiával -, ami fele rész-
ben piros kápia, fele részben 
pedig fehér TV paprika lesz. 
Emellett fél-fél hektár karfiol, 
brokkoli, egy hektár burgonya, 
illetve hat hektár sütő- és főző-
tök kerül a földbe. 
-Ez utóbbi értékesítésére si-
került remek piacra, egy szer-
ződött partnerre találnom, 
míg a többi zöldség zömében 
konzervgyári értékesítésre ke-
rül, egy részét pedig eladásra 
kínáljuk a lakosságnak. Az el-
múlt évek tapasztalata ugyan-
is azt mutatja, hogy óriási az 
igény és az érdeklődés az ön-
kormányzati földeken megter-
melt, kedvező áron értékesített 
zöldségekre – tette hozzá Tor-
ma Zsolt mezőgazdasági szak-
ember.

Több ezer növény bújik itt elő 
hamarosan

Most még fűrésszel alakítják
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A legjobb álarcot keresték
Az Akácos úti Közösségi Ház-
ban a T.O.P-5-2.1-16-SB1-
2017-00002 a „A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komp-
lex programok megvalósítása 

Nagykállóban” című pályázat 
keretében farsangi álarckészí-
tő versenyt hirdettek óvodás 
és általános iskolás gyerekek 
számára. A gyerekek bármi-
lyen technikát alkalmazhat-

tak a maszkok készítésekor. 
Ezután az általuk készített 
álarcban le kellett fotózni ma-
gukat és elküldeni a megadott 
e-mail címre. A beérkezett 
művek zsűrizése megtörtént, 

amely alapján a nyertesek:
I. helyezett: Rézműves Gab-
riella
II. helyezett: Balogh Blanka
III. helyezett: Rézműves Maja
Személyes eredményhirdetés-
re és a nyeremények átadásá-
ra a veszélyhelyzet feloldása 
után kerül sor az Akácos úti 
Közösségi Házban.

 A Ratkó József Városi Könyvtár április könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Agatha Raisin és a szuperszamár / M. C. Beaton
Azóta is élek / Bereményi Géza
A birodalom / Jo Nesbø
Bolti tolvajok / Koreeda Hirokazu
Csillagpor / Neil Gaiman
A csokoládévilla / Maria Nikolai
Az eltűnt év / Kate Moretti
Az év magyar science fiction és fantasy novellái, 2020
Fullasztó tél / Dan Simmons
A füredi lány / Karády Anna
Híd a Temzén / Julie Klassen
Az íjász / Paulo Coelho
Kőbölcső / Stájn Emma
Madame Picasso / Anne Girard
A mágia vörös tekercsei / Cassandra Clare és Wesley Chu
Nélkülem, nélküled / Légrádi Gergely
A visszaadott lány / Donatella Di Pietrantonio
Virgin river / Robyn Carr
Valaki figyel / Arne Dahl

Felnőtt szakirodalom
Egy élet a bolygónkon / David Attenborough és Jonnie Hughes
Festetics Mária grófnő naplója 
Főnix / Csernus Imre
Héthárs Szent Márton-temploma / Méry Gábor, Jankovics Mar-
cell
Keto természetesen / Lakatos Péter, Váczi Péter
Presser könyve / Presser Gábor
A személyiség titkai / Bagdy Emőke
Zűrzavar: hogyan kezelik a nemzetek a válságot és a változást / 
Jared Diamond

Gyermek- és ifjúsági irodalom
Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika
Bonyolult egy banda / Maros Edit
Bori a hegyekben / Liane Schneider
A család olyan, mint egy süti / Shona Innes
Miú és Vau nagy kalandja / Timo Parvela
Rumini a Fényvizeken / Berg Judit

Győrfi Gergő:
A tavasz illatai
Tündökléssé tobzódó
tökéletességé teljesedő
tavaszi tündöklések
illata velősíti a létet,
mégha széllel papírzacskózó érzések
zsibbasztják és hullámosítják is azt,
mert biztos ez is,
mint ahogy a minden is: csak véletlen,
csak remény ne legyen véletlen,
csak a tavasz ne legyen véletlen,
csak az élet ne legyen véletlen.

Kesztyűkben, maszkok alatt zacskó-
sított,
porladó, szomjazó lélek,
de virágzó természet
és virágzó természet,
falakká bunkerezett,
fertőtlenített érintkezések,
érinthetetlen létérintések.
Idén lomhábbak az illatok,
idén tompábbak az ízek,
de a természet, az élet, a tavasz
idén is felhőként öleli a mindent,
de idén is a lüktetést áramoltató
ízeivel, illataival felhőként
létté ölelve nemesíti a mindent,

lehet némább a lét,
de a tavasz csak azért is alapon
suttogva tátogja, sugározza az életet.
Mert csak azért is tavasz
mert csak azért is április,
mégha speciálisan zsong is,
tavasz 2.0/21 (szűkített verzió).

Szélborzolta, hegyamplitudósodott 
perem,
hallgat a mély, mélyül a mag.
A fakult átható, átjáró ködétől,
a keret foszlányosító, korlát kérgeitől
halványosult művészetséggé 
kongósult
és aszályosult a szikkadt lelkem,
könnymentes szikkadás tölti ki
a sóssá szikesült lélekárnyam.
Már fáj a máskor oly áldó és áldott 
csend,
csak a csend cseng vérző fülemben,
tavasz, de lomhább,
tavasz, de tompább,
idén idény és élet igény,
tavasz 2.0/21 (szűkített verzió),
de a természet, az élet, a tavasz
idén is felhőként öleli,
lüktetést áramoltató
ízeivel, illataival 
idén is nemesíti a létet.



nagykállói hírmondó8Oktatás, kultúra

Elfeledett jeles nagykállóiak: 
Dudinszky Emil

Dudinszky Emil a 
nagykállói gimnázium taná-
ra, végül címzetes főigazga-
tója volt. Kutató, publikáló, 
országosan elismert, majd 
európai hírű természettu-
dós. Száz éve 1921. március 
4-én halt meg itt, városunk-
ban. 

Bevallom én is csak né-
hány éve kaptam a kérdést 
Harris Attilától: Mit tudok a 
nagykállói gimnáziumi tanár 
életéről, munkásságáról? Az-
előtt mindössze a nevét ismer-
tem, és egyetlen „Nagykálló 
flórájáról és faunájáról” szóló 
írásáról tudtam.
A kapott kérdés indított el 
kutatni, ki is volt Dudinszky 
Emil? A jelenkori gimnázium-
ban alig van nyoma. A kutatási 
lehetőségeken gondolkod-
va a régi évkönyvek jutottak 
eszembe, és valóban találtam 
adatokat Dudinszky tanár úr-
ról. 1877-től nyugdíjazásáig itt 
élt és tanított. Ide nősült, egy 
kállói földbirtokos lányát vette 
feleségül, akivel csendes, har-
monikus életet éltek. Gyerme-
kük nem született Az életéről 
legtöbbet megtudni a megtalált 
nekrológból sikerült, melyet 
kollégája, Kiss Rezső írt.
Dudinszky Emil 1854-ben 
született a Szepes megyei 
Felsőszalókon, édesapja a 
település jegyzője volt, test-
vérbátyja a lőcsei gimnázium 
tanára. Középiskolai tanulmá-
nyait a lőcsei főgimnázium-
ban, főiskolai tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte 
1873-tól 1877-ig. Középisko-
lai tanári diplomája átvétele 
után a Nagykállói Főgimnázi-
umba nevezték ki, ahol 1877. 
augusztus 18-án megkezdte a 
tanítást. Hamarosan feleségül 
vette egy helyi földbirtokos 
lányát Béres Annát, akivel 
csendes, józan, harmonikus 

életet élt. Intenzív iskolai, 
tudományos és közéleti mun-
kásságával kiérdemelte a 
szülők, diákok, kollégái és a 
helyi közvélemény tiszteletét, 
elismerését. Rendkívüli fel-
készültséggel tanított, szelíd 
emberséggel nevelte tanít-
ványait. 1905-től ideiglenes, 
1907-től kinevezett igazga-
tója a nagykállói iskolának, 
intézményvezetői munkája 
elismeréseként főigazgatóvá 
nevezték ki 1914-es nyugdí-
jazásáig. 
Tanári mun-
kája mellett 
természettudós 
volt, tudomá-
nyos kutató, 
aki tekintélyes 
m e n n y i s é g ű 
szakmai publiká-
ciót írt és közölt. 
Szintén tekinté-
lyes mennyiségű 
pedagógiai témájú 
írása jelent meg. 
Méltatója szerint 
jóval többet publi-
kált, mint a szintén 
Nagykállóból indult 
dr. Korányi Frigyes.
Nagykálló sokat kö-
szönhet neki: 25 évi 
kutató, megfigyelő, 
elemző munkáját írás-
ban foglalta össze a leg-
magasabb szakmai igé-
nyességgel  Nagykálló 
növény és állatvilágának ké-
pét, változásait. Dolgozatát 
a természettudósok szegedi 
konferenciáján nagy elismerés 
mellett olvasták fel. Rovarta-
ni kézikönyvét, amelyet saját 
rajzaival illusztrált egész Eu-
rópában használták. Leírásait 
a legutóbbi időkig nem írták 
felül az újabb kutatások. Kézi-
könyve a közelmúltban jelent 
meg újra angol nyelven.
Munkásságának elismerése 
igazgatói, majd főigazgatói 

kinevezése. Emellett több cik-
lusban felkérték a vármegyei 
bizottságban való részvételre, 
előadásait felolvasták és kiad-
ták az országos természettu-
dományos szakmai konferen-
ciákon, közéleti munkássága 
elismerése volt a főrendi ház 
tagjává választása is.
Fennmaradt egy kedves törté-
net vele kapcsolatban, a tudós 
tanár életének egy epizódja. A 
tücskökről akart írni. Sikerült 
fognia egy tücsköt az 

alapos megfigye-
léshez. Gyufás dobozba tette, 
a dobozt pedig az ágya mellet-
ti éjjeliszekrény fiókjába. A tü-
csök aztán tette a dolgát. Min-
den éjszaka rázendített harsány 
cirpelésére, ami a tudós fe-
leségének, Anna asszonynak 
álmatlan éjszakát okozott. 
Nem akarta férje tudományos 
elmélyültségét megzavarni, 
nem szólt semmit, csak az 
egész házra kiterjedő nagy-
takarításba kezdett. Nap mint 
nap porolt, pakolt, törölgetett, 

a tücsök sehol. Miután már a 
pince és a padlás is ragyogott, 
Anna asszony felvetette férjé-
nek a költözködés gondolatát, 
s elpanaszolta, hogy napról 
napra fáradtabb az ádáz tü-
csökzene miatt, s ezt már nem 
bírja tovább. Dudinszky tanár 
úr bevallotta bűnrészességét, s 
kiköltöztette a tücsköt a kerti 
szerszámtárolóba. Anna asz-
szony megbékélt. Legendás, 
szeretetteljes házasság volt az 

övék. Dudinszky Emil 1921. 
március 4-én halt meg, fe-
lesége még abban a évben, 
október 7-én követte őt a 
nagykállói temetőbe. Sír-
juk helye mára elfelejtő-
dött. 
A mi Kállónkból indult 
jeles, egykori diákok, ha 
sikeres, tudományos pá-
lyafutásukról kérdezik 
őket, gyakran válaszol-
ják, hogy diákéveikben  
nagy hatást gyakorolt 
rájuk Nagykálló  szel-
lemisége. Sokat töp-
rengtem ennek lénye-
gén. Végre Dudinszky 
Emil élettörténetét 
kutatva fejthettem 
meg ezt a titkot: 
Nagykállóban kor-
ról korra éltek 
olyan szellemi 
óriások, akik itt, a 

sovány szabolcsi homokon, 
itt a „sötét Szabolcs” szívében 
képesek voltak magyar és eu-
rópai perspektívában is kima-
gaslót, maradandót alkotni, és 
továbbadni. Életük, munkássá-
guk erőt adó példa arra, hogy 
ITT és MOST is lehet értéket 
teremteni! Jegyezzük meg és 
jegyezzük fel arany betűkkel 
ezentúl Nagykálló jelesei kö-
zött Dudinszky Emil nevét is!  
Az egykori gimnázium falán, 
talán van még hely egy emlék-
tábla számára…                                                                                     

Harsányi Gézáné
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Ismét online ovi

Az óvodai beiratkozás rendjéről
Az Nkt. 8§(2) bekezdése 
alapján, a gyermek abban 
az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési 
év kezdőnapjától legalább 
napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

A jelenleg bölcsődében elhe-
lyezett gyermekekre vonatko-
zó igényt is be kell jelenteni.
A járványügyi intézkedéseket 
betartva a következő időpont-
okban írathatják be gyerme-
küket az óvodába:
Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda (Nagykálló, Szabad-
ságharcos út 8.sz) hivatalos 
helyiségében.

Egy szülő/törvényes  
képviselő jelenhet meg a 

beiratkozáson!

2021. április 21. (szerda) 
9.00 – 17.00 óra

2021. április 22. (csütörtök) 
9.00 – 17.00 óra között

Az óvodába a 2021-2022. ne-
velési évre elektronikus úton 
is be lehet iratkozni.
Ebben az esetben a felvétel-
re irányuló kérelmüket és a 
szükséges dokumentumokat a 
nagykalloiovoda@gmail.com 
címre továbbítsák.
Az intézmény mindkét tag-
óvodája az Alapító Okirata 
alapján fogadja az integrál-
tan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekeket.
Beiratkozáshoz szükséges 
közokiratok, dokumentu-
mok:
a gyermeknek:
•  a születési anyakönyvi kivo-

natának, továbbá lakcímet 

igazoló hatósági igazolvá-
nyának fénymásolata

•  a gyermek TAJ kártyájának 
fénymásolata

a szülőnek:
•  lakcímet igazoló hatósági 

igazolványának fénymáso-
lata

•  a gyermek esetleges beteg-
ségeit igazoló dokumentu-
mok, a gyermek fejlődésé-
vel kapcsolatban keletkezett 
dokumentumok, szakértői 
vélemények fénymásolata.

Az intézmény vezetése kéri 
minden esetben telefonszám, 
e-mail cím megadását a szü-
lők tájékoztatása érdekében. 
A gyermek óvodába történő 
felvételéről május 14-ig dönt 
az óvoda vezetője és erről 
írásban értesítik a szülőket 
május 21-ig.

Iskolai  
beiratkozás

A Nyíregyházi Tankerületi 
Központ tájékoztatása szerint a 
2021/2022-es tanítási évre

az általános iskolai  
beiratkozás időpontja:  

2021. április 15-16.
A kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel az általános iskolai 
beiratkozás során nemcsak sze-
mélyes, hanem online úton is 
lehetőség van beíratni a tankö-
teles korba lépő gyermeket.
Az általános iskola első évfo-
lyamára történő jelentkezésé-
nek elektronikus, online formá-
jára 2021. április 10-től nyílik 
meg az informatikai lehetőség 
a szülők/gondviselők részére a 
KRÉTA rendszer felületén ke-
resztül: https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap. Az 
e-Ügyintézés „Beiratkozás Ál-
talános Iskolába (BÁI)” felület 
2021. április 16-án éjfélig van 
nyitva. 
A beiratkozás adatainak fel-
vétele indokolt esetben, a 
beiratkozást lefolytató isko-
la által szabályozott módon, 
személyesen is megtörténhet 
2021. április 15-én és 16-án, 
a járványügyi veszélyhelyzet 
miatt az egészségügyi szabá-
lyok szigorú betartása mellett. 
A Nagykállói Általános Isko-
lában a jelentkezések szemé-
lyes benyújtására naponta 8-15 
óráig van lehetőség a 06-42-
563-000 telefonszámon előre 
egyeztetett időpontban.

A koronavírus járvány miatt 
megváltoztak az életkörül-
ményeink, így az óvodai 
nevelés is. Már egy éve, hogy 
a feje tetejére állt a meg-
szokott világunk, miköz-
ben látjuk, érezzük, hogy 
pillanatok alatt maradandó 
sérüléseket szerzett civilizá-
ciónk.

A járványhelyzet miatt 2021. 
március 8-tól gyermekfel-
ügyeletet biztosítunk az óvo-
dánkban. Az egy évvel ezelőtt 
szerzett tapasztalataink alap-
ján ismét az online működés 
és kapcsolattartás lehetőségeit 
helyeztük előtérbe. Folyamatos 
az együttműködés a szülőkkel 
és a gyermekekkel.
A csoportok éves terveiben 
rögzített, az aktualitásoknak 
megfelelő heti témaajánlások-
kal segítjük a gyermekek ott-
hon történő foglalkoztatását, a 
szülő segítségével történő fej-
lesztését.
A családi háttér támogatása 
ösztönző a pedagógusok szá-
mára. Köszönet illeti a szülőket 
a kapcsolatfelvételért, azért, 

hogy motiválják gyermekeiket, 
gyakorolják az ismert verseket, 
mondókákat, énekeket. Együtt 
rajzolnak, festenek, barkácsol-
nak. Csodaszép, kreatív alko-
tásokban gyönyörködünk.
A feladatok teljesítését képek-
ben, kis filmekben osztják meg 
a szülők a pedagógusokkal, a 
csoporttagokkal. A visszajelzé-
sek pozitívak, egymás munká-
ját elismerik.
A pedagógusok pozitív meg-
erősítéssel biztatják a gyerme-
keket, köszönik meg a szülők 
segítő együttműködését.

Milyen tapasztalatokat sze-
reztünk?
-  felértékelődnek az emberi 

kapcsolatok: gyermekeknek, 
felnőtteknek nagyon hiányoz-
nak a személyes kapcsolatok, 
amikben szeretet, gondosko-
dás, odafigyelés van jelen,

-  az újabb változásokhoz törté-
nő alkalmazkodással megva-
lósult új technikai kapcsola-
tok kiépítése, 

-  a „digitális oktatás” eszkö-
zeinek használata az óvodás 
korú gyermekek esetében a 

szülők, családok támogatásá-
nak új lehetősége.

A krízis ajándékai azok a kész-
ségek, amiket most szerzünk, 
azok a tapasztalások, hogy a 
változó körülményeket köny-
nyebb elviselni összefogással, 
türelemmel, kedvességgel. A 
rugalmasság, amit most gya-
korlunk, szociális kompeten-
ciánk alapja, mely segít alkal-
mazkodni. 

2021-ben mire vágyhat egy 
óvónő?
-  szeretnénk újra óvó nénik 

lenni,
-  szeretnénk digitális kompe-

tenciákat személyesen fej-
leszteni,

-  szeretnénk mosolyt adni és 
kapni, nem csupán maszkok 
alatt,

-  szeretnénk, ha újra simoga-
tással, dicsérettel, öleléssel 
fejeznénk ki szeretetünket, 
hogy pozitív energiákat ad-
junk a gyermekeknek, csalá-
doknak.

Nagy Tamásné
intézményvezető
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Sikeresen zárták a képzést

Nagykálló Város Ön-
kormányzata alsó tago-
zatosok részére „A jövő 
Nagykállója” címmel 
rajzpályázatot, míg felső 
tagozatos diákok számára 
az esélyegyenlőség, a diszk-
rimináció témakörében 
fotó(montázs) pályázatot 
hirdetett. 

A kiírás (a T.O.P.-5.2.1.-16-
SB1-2017-00002 azonosító-
számú) „A társadalmi együtt-
működést szolgáló komplex 
program Nagykállóban” nevű 
pályázat keretében jelent 
meg. A felhívásra 32 rajz és 4 
fotómontázs érkezett.

Alsó tagozatban az alábbi 
eredmények születtek:
I. helyezett: Nagykállói Álta-
lános Iskola (NÁI) 4. b osz-
tályos Burján Eszter, Fazekas 

Dániel László, Kakuk Nelli, 
Szűcs Dániel Bertalan mun-
kája. Az osztály nyereménye: 
15 000 forint
II. helyezett: NÁI 4. a osz-
tályos Barnucz Lili, Stoppen 
Lili, Gajdics Csenge Emese, 
Kópis József rajza. Az osztály 
nyereménye: 10 000 forint

III. helyezett: NÁI 3. a osztá-
lyos Tisza Dóra, Miklós Lilla 
Rózsa, Vágó Norina Tünde 
alkotása. Az osztály nyeremé-
nye: 5 000 forint

A fotómontázs pályázaton 
a következő eredmények 
születtek: 

I. helyezett: a NÁI 5. c osz-
tály munkája (Sándorné Le-
lesz Klára osztályfőnök) Az 
osztály nyereménye 15 000 
forint
II. helyezett: a NÁI 5. a osz-
tály, Szuromi Dominik alko-
tása. Az osztály nyereménye 
10 000 forint
III. helyezett: a NÁI 6. d 
osztály fotója, (Borsy Szil-
via osztályfőnök)  Az osztály 
nyereménye 5000 forint

Minden résztvevő külön ju-
talmazásban is részesül.

Nagykálló Város Önkor-
mányzata 2020. decemberé-
ben - a kötelező járványügyi 
előírások betartásával - zöld-
ség- és gyümölcs feldolgozó, 
valamint útépítő-karbantartó 
képzést indított a TOP-5.2.1.–
16–SB1-2017-00002 azo-
nosító számú „A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komp-
lex programok megvalósítása 

Nagykállóban” elnevezésű 
projekt keretén belül. Mind-
két képzésen húsz, 16 és 54 
év közötti lakos vett részt, 
akik Nagykálló Város egyes 
szegregált területein (Akácos 
út és környéke, Temető út és 
környéke, Porosladány út) él-
nek. 
Az útépítő-karbantartó kép-
zést 2020. december 28. és 
2021. január 21. között tartot-

ták. A képzésen résztvevők 
közül 16-an tettek záróvizs-
gát ez év februárjában, ami-
nek sikeres teljesítéséről tanú-
sítványt is átvehettek.
A zöldség- és gyümölcs fel-
dolgozó képzés 2020. decem-
ber 28. és 2021. március 3. 
között valósult meg, melyet a 
képzésben résztvevő 20 főből 
14-en március 3-án sikeres 
vizsgával zártak. 
A járványhelyzet sajnos ha-
tással volt a képzés résztvevő-

ire is, mert voltak, akik Covid 
fertőzés miatt nem tudtak a 
(záró)vizsgán megjelenni. Ők 
utólag adhatnak számot tudá-
sukról. 

Diósi Dóra

Diákszemmel az esélyegyenlőségről 
és a jövőről

Akik már sikeres vizsgát tettek

Gyakorlati oktatást is tartottak
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Gondolkodunk és érzünk. 
Az érzések és gondolatok 
jobban és mélyebben meg-
határozzák a mindennapi 
életünket, mint gondolnánk. 

Mindannyian egyediek va-
gyunk és a saját valóságunk-
ban teremtjük meg azokat a 
belső utakat, amelyeket járunk 
vagy járni fogunk életünk fo-
lyamán. A múlt – jelen – jövő 
hármasa készíti el számunk-
ra az útirányt. Belső világunk 
megismeréséhez több út vezet. 
I. A múlt – jelen – jövő hár-
masát érzelmi kihatását a „ha-
ladási térképünkre” néhány 
kérdésen keresztül gondoljuk 
át, ezzel segítve első lépésben, 
hogy közelebb hozzuk magun-
kat belső világunk felé.

1. Miként határoznak meg a 
múltban történt események, 
érzések engem? 
Egy gyermekkori emlék, egy 
évekkel korábban történt 
esemény – legyen az pozi-
tív vagy negatív – elkísérhet 
bennünket éveken keresztül, 
melyek gyakran úgy válnak 
részeivé a mindennapi éle-
tünknek, hogy nem is tudunk 
róla. 
2. A jelenben megélt pilla-
natok hasonlóképpen nagy 
jelentőséggel bírnak az érzé-
seink alakulására, ugyanúgy, 
ahogyan a múlt eseményei a 
jelenre. - Hogyan éljük meg 
és mivel töltjük a napjainkat? 
Milyen gondolatok foglal-
koztatnak bennünket? - Ezek-
kel a kérdésekkel való őszin-

te szembenézés megadja az 
alapját a jövőnek. 
3. A jövőről való gondolkodás 
pedig átszövi a mindennapja-
inkat, megmutatja azt az utat, 
amelyen járni szeretnénk, se-
gít megfogalmazni célokat, 
melyek elérésének motiválása 
pedig erős küzdővé formálja a 
személyiségünket. 
II. A második lépés „a hala-
dási térképünk” alakításában 
az évszak megélése, jelen 
helyzetben a tavasz érkeztével 
egy külső-belső nagytakarítást 
végezhetünk, a lélek meg-
újulásáért. Ilyenkor tavasszal 
érezhetjük, hogy a lélek is 
vágyik erre a fajta felszaba-
dulásra. Ilyenkor nincs halo-
gatni való időnk, legjobb, ha 
a megújításba azonnal belefo-

gunk. Megválhatunk egy régi 
ruhadarabtól, kitakaríthatunk 
egy-egy fiókot, szekrényt. 
Elengedhetjük azokat a dol-
gokat, amik nyomasztanak, 
vagy dönthetünk úgy, hogy a 
fontosságuk miatt megjavítjuk 
ezeket. Már egy apróbb vál-
toztatás is jóleső érzésekkel 
tölthet el bennünket. A belső 
utunk valódi megtaláláshoz 
elengedhetetlen, hogy időköz-
önként megálljunk és számot 
adjunk magunknak arról, hogy 
mi fontos és értékes számunk-
ra. A vágyaink, érzéseink és a 
gondolataink mind lehetősé-
get adnak a jelent megélni és 
továbblépni a jövő felé. 

Kelemen Anett - EFI  
mentális egészségfejlesztő 

munkatárs

Belső utakon

Oltópont Nagykállóban
Továbbra is gyorsan terjed a 
koronavírus. A szakemberek 
szerint nagyon fontos, hogy 
minél többen jussanak hozzá 
az oltáshoz. 

Megyénkben múlt év decem-
berében az elsők között kezdő-
dött meg a védőoltások beadá-
sa a nyíregyházi Jósa András 
Oktatókórházban. Azóta 22 
helyen van oltópont, de a szak-
emberek szerint a megfelelő 
számú oltóanyag rendelkezésre 
állása esetén 55 helyen fognak 
majd oltani. 
Városunkban a Sántha Kálmán 
Szakkórházban 2 oltóhely mű-
ködik, ahol naponta több száz 
ember kaphatja meg a korona-
vírus elleni vakcinát a hét min-
den napján.
Az orvosokra és ápolókra nem-
csak a COVID osztályokon, 
hanem az oltópontokon is nagy 
felelősség hárul, munkájukat 
sokan, sokféle módon próbál-
ják meghálálni. Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata nevében 
- húsvéthétfőn - Horváth Tibor 
polgármester dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő társa-

ságában vitt ebédet az oltópon-
ton dolgozóknak, s mondott 
köszönetet hősies és áldozatos 
munkájukért.
A Sántha Kálmán Szakkórház-
ban elsősorban nagykállói és a 
Nagykállói Járás településein 
élőket oltják. A helyszínen, a 
várakozótérben nagy türelem-
mel nővérek segítik a pácien-
seket. 
Ottjártunkkor épp egy 
Nagykálló, Bátori úti nyugdí-
jas házaspár érkezett oltásra, 
akik ezúttal az első adag vakci-

nát kapták meg. Mint mondják, 
azért jelentkeztek oltásra, mert 
az elmúlt egy évben, a világ-
járvány miatt nagyon ritkán 
tudtak találkozni gyermekeik-
kel, unokáikkal. „Mindketten 
krónikus betegek vagyunk, 
ezért amint lehetőség nyílt rá, 
regisztráltunk, mert azt gon-
doljuk, ez az egyetlen módja, 
hogy megszabaduljuk a vírus-
tól. A családtagjaink között 
már vannak, akik megkapták a 
vakcinát, szeretnénk mi is vé-
dettek lenni, de ami még fon-

tosabb számomra, védeni sze-
retteink egészségét” – mondta 
a házaspár hölgy tagja. 
Szabó Mária bökönyi házior-
vosánál regisztrált koronavírus 
elleni oltásra, így március utol-
só napján kapta meg a védőol-
tást. - Nagyon örülök, hogy a 
nagykállói oltópontra kaptam 
időpontot, mert itt mindenki 
rendkívül kedves, figyelmes, 
segítőkész - mondta Szabó 
Mária a vakcina beadását kö-
vetően a váróban. -  Oltáspárti 
vagyok, tartok ettől a beteg-
ségtől, ezért ha most elkap-
nám, kisebb lenne a kockázata 
annak, hogy súlyos állapotba 
kerüljek. Szerencsére közvet-
len családtagjam nem kapták 
el a koronavírust, viszont az 50 
éves sógorom belehalt a beteg-
ség szövődményeibe. Hét na-
pig volt lélegeztetőgépen mi-
előtt elvesztettük.  Szerintem 
az lenne a legfontosabb, hogy 
minél több embert beoltsanak, 
hogy minél többen legyünk vé-
dettek ezzel a szörnyű beteg-
séggel szemben, s hamarabb 
átvészeljünk, kevesebb kocká-
zattal.

Az oltóponton az egészségügyi dolgozók munkájáért Nagykálló 
Város Önkormányzata nevében Horváth Tibor polgármester 
mondott köszönetet



nagykállói hírmondó12Közélet 

Mindennapok az idősek otthonában
A koronavírus hatásai az 
élet szinte minden területén 
érezhetők. A szociális ellátó-
rendszer sem kivétel ez alól. 
Sőt, az idős és beteg embere-
ket gondozó intézményekre 
még szigorúbb óvintézkedé-
sek vonatkoznak.

A koronavírus járvány idején, 
a kijárási és látogatási tila-
lom időszakában is töreked-
nek arra a Nagykállói Idősek 
Otthonának dolgozói, hogy 
megőrizzék a lakók fizikai és 
mentális állapotát. A jelenlegi 

pandémiás helyzetben előtér-
be kerül a lelki gondozás, az 
egyénre szabott tevékenysé-
gek megtalálása, ugyanakkor 
a közösségi programok sem 
maradnak el, természetesen a 
járványügyi intézkedések ma-
radéktalan betartása mellett.
Hogy milyen programokat is 
jelentenek ezek? 
Az immunrendszer karban-
tartása és a testi egészség 
megőrzése érdekében rend-
szeresen végeznek az idősek 
légző - és tornagyakorlatokat.  
A nyugodtabb mindennapok 

és a jelenlegi járványhelyzet 
okozta stressz negatív hatásait 
relaxációs gyakorlatokkal és 
pihentető zene hallgatásával is 
próbálják enyhíteni.
A koronavírussal kapcsolato-
san, a médiából áramló sokféle 
információ megértése, a félre-
értések elkerülése érdekében 
az otthon vezetője folyama-
tosan tájékoztatja az időseket, 
ismeretterjesztő foglalkozások 
keretein belül. 
Fontos szerepet töltenek be 
a mindennapokban az egyé-
ni beszélgetések. Lelki meg-

nyugvást eredményeznek az 
infokommunikácós eszközök 
segítségével megvalósuló ige-
hirdetések megtekintése és 
a néhány alkalommal online 
megvalósuló nagykállói refor-
mátus istentiszteleteken való 
„részvétel”.
A pozitív gondolkodást erősítő, 
a vidámabb légkört megterem-
tő névnapi és születésnapi ün-
nepségek megtartása. Játékos 
készség- és memóriafejlesztő/
megtartó foglalkozásokon is 
részt vehetnek az idősek; egy-
egy jeles nap alkalmával pedig 
minden intézményi dolgozót 
bevonva, ünnepi műsorral ked-
veskednek a lakóknak. Ezen 
alkalmakkor az ünnepi deko-
rációkat kézműves foglalkozá-
sokon készítik el az idősekkel 
együtt.
Az otthon dolgozói ebben 
a nehéz, de szükségszerűen 
szigorú időszakban is folya-
matosan éreztetik a lakókkal, 
hogy fontosak és szükség van 
rájuk.

Krausz Gabriella

A tavaszi munkákból az idősotthon lakói is örömmel kiveszik a 
részüket

A nőnapi köszöntő a járvány 
idején sem maradhatott el
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. április 23. 12 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:
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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!

I N G A T L A N
Nagykállóban 5 szobás, össz-
komfortos 108 nm-es családi 
ház, tetőtér beépítéssel, alatta 
garázzsal, 801 nm telken el-
adó. Irányár: 25 MFt. Telefon:  
+36 20 946 9758
Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. 
szám alatt 2 szobás, ebédlős, für-
dőszobás, cserépkályha fűtésű 
ház eladó. Az ingatlan tehermen-
tes. Érdeklődni: a helyszínen.
Korányi Frigyes úton 138 nm-
es üzlet parkolóval, hozzáépített 
minigarzonnal eladó. Telefon: 
+36 20 562 4130 

A L B É R L E T
Albérlet kiadó Nagykállóban 
1-2 fő részére. Telefon:  
+36 20 370 3205

E L A D Á S - V É T E L
Eladó nagyteljesítményű szivaty-
tyús permetező 50 m vászonbe-
tétes, félcolos slaggal, régi típu-
si, háti permetező, gázpalack.  
Telefon: +36 20 253 8170
Vegyépszer műanyag 20 literes 
permetezőgép eladó. Ár: 6 000 
Ft. Telefon: +36 70 271 1992

Eladó 48 nm (használt) parketta 
40x300-as, 1” menetmetsző, hur-
katöltő, üst alá égőfej, gázperzse-
lő, gázpalack nyomásszabályozó-
val, hintaállvány, szőnyegporoló, 
4 db csővázas konyhaszék, 6 db 
műanyag almásláda. Telefon: 
(42) 264 294
Eladó 220 V-ról működő,  
10 kalapácsos terménydaráló,  
3 fázisról működő gyümölcsda-
ráló, nagyputtonyos szőlődaráló, 
kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig 
mérő molnár mázsa súlyokkal.  
Telefon: +36 30 218 5958
Eladó benzinmotoros és elektro-
mos fűnyíró, korongfűrész ten-
gely, kiskazettás beltéri tölgyfa-
ajtó, kukoricamorzsoló, fűkasza, 
kétütemű fűnyíró motor, Partner 
330-as bontott fűkasza. Telefon: 
(42) 797 042

Á L L Á S A J Á N L A T
Ültetéstől betakarításig, min-
denféle kerti munkát (ásás, ül-
tetés, palántázás, kapálás stb.) 
vállaló embert keresek. Telefon:  
+36 20 521 7922

Az adóbevallások időszaká-
ban hiába az óriásplakátok, 
szórólapok és hirdetések 
garmada, az utolsó pillanat-
ban valahogy erről az 1-ről 
nagyon sokan elfelejtkezünk. 
Pedig adónk 1 százaléka, má-
soknak igen fontos!

Kérjük, hogy adója egy szá-
zalékának felajánlásakor a 

NYOLCADIKNAP EGYESÜ-
LETET jelölje meg kedvezmé-
nyezettként, támogatva ezzel a 

Nagykállóban és a környéken lakó 
fogyatékkal élő gyermekeket és 

felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Kérjük támogassa adója 1%-val 
a Kállai Kettős Közalapítványt, 

melynek kiemelt célja a
hajdan nagy hírnevet szerzett 

Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
újjászervezése,

néptánc társadalmunk, hagyomá-
nyunk méltó őrzése, továbbvitele.

Adószám: 18793589-2-15

Köszönjük, ha személyi jöve-
delemadójának 1 százalékával 

támogat bennünket. A Nagykállói 
Népművészeti Egyesület adószá-

ma: 18803729-1-15
* * * * *

Kérjük, a személyi jövedelemadó 
1%-nak felajánlásával támogassa 
az Őszi Napfény Nyugdíjas Egye-

sület sokrétű munkáját, további 
eredményes működését. 

Adószám: 18812545-1-15
* * * * *

Jövedelemadója 1 százalékának 
felajánlásával kérjük, támogassa 

Ön is a Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány munkáját, hogy 
a jövőben is segíthessük az itt élő 
beteg gyermekeket és családjaikat.

A Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány adószáma: 

18811283-1-15
* * * * *

Kérjük adójának 1 százalékával 
támogassa Ön is az nagykállói 
Szeretteinkért Alapítvány mun-

káját.
Adószám: 18816453-1-15

Ajándékozzon lehetőséget!

Szurkoljunk együtt!
A Nagykállói VSE következő hetekben zajló mérkőzéseinek 

időpontja és helyszíne:
Tiszavasvári SE - Nagykállói VSE  
 2021. 04. 17. 17 óra (Tiszavasvári Sportpálya)
Nagykállói VSE – Nyírbéltek KSE 
 2021. 04. 25. 17 óra (Nagykálló Sportpálya)
Nyíregyháza Spartacus II. - Nagykállói VSE  
 2021. 05. 02. 11 óra (Nyíregyháza-Örökösföld Sporttelep)
Nagykállói VSE – Apagy SE 
 2021. 05. 09. 17 óra (Nagykálló Sportpálya)
Nyíribrony SE - Nagykállói VSE 
 2021. 05. 16. 17 óra (Nyíribrony Községi Sportpálya)
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Négyesi István (Nyírfa u.)
Nyiri Istvánné 
Holdas János (Budai N. A. út)
Lipták Tamás (Sport zug)
Juhász Béláné (Zrínyi I. u.)
Seres Ferenc (Arany J. u.)
Pacza József (Bem J. u.)
Szabó József (Biriszőlő u.)
Czimre Jánosné (Csokonai u.)
Bohács Jánosné (Petőfi u.)
Virág József (Kállay M. u.)
Büdszenti Jánosné (Kiskút u.)

Fenyőfalvi Istvánné (Sport zug)
Lőrincz Jánosné (Jókai út)
Kerezsi László (Bátori út)
Rézműves Miklós (Tavasz u.)
Czimre János (Erdőalja u.)
Bernáth László (Temető u.)
Maroda Julianna (Balassi B. u.)
Partos Jánosné (Debreceni út)
Berki Sándorné (Deák F. u.)
Enyedi Sándor  (Bátori út)
Horváth Ferencné (Béke u.)

ELHUNYTAK 2021. február-március

Megrendüléssel és mély fájdalommal teli szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, hogy szeretett halottunk

BENKE MIHÁLY
2021. március 26-án, életének 59. évében,  

nyugalomra talált.
A Magyar Posta munkatársaként 27 éven át rótta a város 
útjait. Mindig vidám, derűs természetének köszönhetőn 
és Nagykálló Mikulásaként is sokaknak csalt mosolyt az 

arcára.
Soha el nem múló szeretettel őrizzük emlékét. 

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Felejteni nem tudunk,
Örökké a szívünkben vagy!

Fájó szívvel emlékezünk

ELEK ISTVÁN
halálának 1. éves évfordulójára,

aki 2020. április 4-én csendesen elhunyt
életének 91. évében.

Gyászolja: szerető felesége, 3 fia, 10 unokája,  
a dédunokák és a család

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál mindent összetépett. 
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, 
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. 
Egy reményünk van, mi éltet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled. 
Csillagod fent ragyog az égen, 
szívünkben örökké ott leszel mélyen!

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk

PÉCSFALVI JÁNOS
halálának 4. évfordulójára.

Felesége és gyermekei



nagykállói hírmondó 15 Mozaik

A világjárvány miatt az emberek többsége idén is másként 
készült és szűk családi körben töltötte a kereszténység leg-
nagyobb ünnepét. A miséket, istentiszteleteket is online 
közvetítették, elmaradtak a nagy közösségi találkozások, s 
otthon maradtak a locsolkodók is. Néhány szokást azonban 
meglehetett menteni ezekben az időkben is. Évek óta ilyen 
hagyomány városunkban, hogy a kereszténység nagy ünne-
pére, húsvétra készülve, színes tojásokkal megrakott fa ke-
rül a város központjába.  Az ünnepi jelkép felállítását ezúttal 
is a Szilágyi István Emlékház munkatársainak kezdeménye-
zésére és közreműködésével díszítették fel.

Nagykállói tojásfa

„Ott az ürge, hű, mi fürge, 
mint szalad!” Ki ne is-
merné ezt a rövid idéze-
tet, amely Petőfi Sándor 
Arany Lacinak című 
verséből való. S valóban, 
nekünk, nagykállóiaknak 
szerencsénk van, hogy ezt 
a játékos futást, máskor vil-
lámgyors menekülést időről 
időre megfigyelhetjük, csak 
ki kell mennünk a szépséges 
Harangodra.  

Európa ürgeállományai nap-
jainkra a kipusztulás szélére 
sodródtak, de hazánk ürgeko-
lóniái is igencsak megfogyat-

koztak. Az intenzív mezőgaz-
dasági munkálatok elképesztő 
mértékben lecsökkentették az 
ürgék természetes élőhelyét, 
ezzel nagy veszélybe kerül-
tek! Ez a kistermetű rágcsáló 
a természet és az ember által 
okozott változásoknak sajnos 
nem tud a végtelenségig ellen-
állni. Azoknak a veszélyhely-
zeteknek sem, amelyeket az 
ember nem szándékosan, de 
maga idéz elő. Amikor „csak 
úgy” kiviszi sétálni kutyáját 
Harangodra, s ezzel óriási ve-
szélynek teszi ki az ürgéket, 
ugyanis a kutyák ösztönösen 
üldözni kezdik őket, rosszabb 
esetben meg is fogják a kis ál-
latokat,…
A természetvédelmi törvény 
alapján tilos és szigorúan 
büntetendő a védett állatfajok 
egyedeinek zavarása, káro-
sítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élet-
tevékenységének veszélyez-
tetése. A közönséges ürge 
Magyarországon fokozottan 
védett, eszmei értéke 250 ezer 
forint.  
Nagykálló Város Önkormány-
zata és a Harangodi Üdülőterü-
letet üzemeltetető Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
vezetése ezért minden kutya-
tulajdonost arra kér, hogy ne 
sétáltassa a Harangodon, az 
ürgék lakóhelyén kutyáját!
Vigyázzunk az ürgékre! 

Szerencsések vagyunk, hogy az 
állatokat Harangodon termé-
szetes élethelyükön figyelhetjük 
meg

Vigyázzunk az ürgékre!
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StreetFood

Folyamatosan
Rendeld házhoz !

az Óbester Étteremben
ízélmények otthon

Imádod a kitűnő ételeket és rajongsz az 
amerikai ízekért? 

Ha igen, a street food ételeinket neked 
ajánljuk!

06 20 442 6643

ételek

Tépett sertés szendvics
Csirkés tortilla tekercs

Gyros tál
Óbester csirke box

Baconos nachos box

Black burger
Saláta-csirke box

Prémium burger
Fish and Chips


