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Idén harminc éve ün-
neplik október elsején az 
idősek világnapját Ma-
gyarországon és a világ 
számos országában. 

Az ENSZ közgyűlése há-
rom évtizede határozott az 
idősek világnapról azzal a 
céllal, hogy minél több or-
szágban köszöntsük és ün-
nepeljük idős embertársa-
inkat, a szokásosnál is több 
figyelemmel és törődéssel 
fordulva feléjük. Az eltelt 
évtizedekben mindannyian 
megtanulhattuk, megta-

pasztalhattuk, hogy számos 
fontos feladat hárul az idős 
emberekre. A tudásukat, a 
tapasztalatukat több fronton 
is kamatoztathatják, támo-
gató vagy éppen önkéntes 
munkájukkal a közösségek 
értékeihez jelentősen hoz-
zájárulnak. Nagykálló Vá-
ros Önkormányzata ebből 
az alkalmából október 2-án 
ünnepi műsorral ajándékoz-
ta és lepte meg az érintett 
korosztály tagjait az MszC 
Kállay Rudolf Szakképző 
Iskola kamaratermében.

Folytatás a 8. oldalon Jó hangulatban telt az időseket köszöntő nap

Az 1990. május 2-án összeült sza-
badon választott parlament elsőként 
elfogadott törvényében az 1956-os 
forradalom és szabadságharc kez-
detének, valamint a köztársaság 
1989. október 23-ai kikiáltásának 
emlékére nemzeti ünneppé nyilvá-
nította október 23-át.
Ezekben a napokban az ország 
szinte minden településén megem-
lékeznek erről az időszakról. A szó-
nokok világnézeti, vagy politikai 
hovatartozástól függően idézik fel 
az ’56-os eseményeket. De megje-
gyezzük-e az itt elhangzottaknak a 
mondanivalóját? Valóban átérez-
zük-e az események fontosságát? 
Kellő tisztelettel beszélünk-e a 
forradalom szereplőiről: a tünte-
tőkről, a diákokról, a munkások-
ról, a családanyákról és apákról, a 
katonákról? Tudunk-e azonosulni 
Márai soraival?
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik 
– 
Ők, akik örökségbe kapták –:
 Ilyen nagy dolog a Szabadság?
A válasz egyértelmű, különösen a 
túlélők számára az. Azok az em-

berek, akik a mi szabadságunkért 
is harcoltak. Hősök voltak, for-
radalmárok, majd az azt követő 
megtorlás időszakának áldozatai, 
elszenvedői.
„Egy hét
…A Megyei Nemzeti 
Bizottságcsupán hét napig működ-
hetett, de ez alatt a rövid idő alatt 
is sokat tett a rend és a nyugalom 
megtartásáért. Egyáltalán nem igaz 
az a megállapítás, hogy a hatalom-
átvétel anarchiát, zűrzavart idézett 
elő a megye településein. Valósá-
gos rombolásra, pusztításra a vö-
rös csillag leverésén és a szovjet 
emlékművek megrongálásán túl 
csak néhány községben került sor. 
Nagykállóban a feldühödött tömeg 
október 27-én marxista témájú 
könyveket égetett… 
(In.: Nagy Ferenc: Az 1956-os for-
radalom és szabadságharc esemé-
nyei című művéből)
1956. október 31.
„Kisvárdán és Nagykállóban több 
tucat kisebb település megbízottai 
részvételével járási forradalmi bi-
zottságok alakulnak.” (In.: 1956. 
október: a forradalom 13 napja)

Nagy dolog a szabadság
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Az Őszi Hacacáré, a 128 állomásos 
országos, ingyenes koncertsorozat 
részeként szeptemberben a Magyar 
Rhapsody Projekt és az elbűvölő Zséda 
koncertezett városunkban. A koncert-
sorozat fő célja az összetartozás közös 
megünneplése, amit a hosszú elzártság 
után ismét személyesen, együtt tehet-
tünk meg.

Őszi  
Hacacáré

Színek, ízek, emlékek
Idén is megrendezték a 
Régen és ma, illetve az Ősz 
kincsei címet viselő kiállítást 
a nagykállói óvodákban. 

Hosszú évekre visszamenő 
hagyománya van a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda tag-
intézményeiben, hogy az ősz 
beköszöntével - a gyerekek és 
szülők segítségének köszön-
hetően - kiállítást szervezze-
nek. 
A Szivárvány Tagóvodában a 
gazdag évszak változatos és 
bőséges terméseit, illetve a 
zöldségek és gyümölcsök fel-
használására szánt eszközöket 
állítják ki az Ősz kincsei „tár-
laton”. Hoztak az óvodások 
kukoricát, dísztököt, paprikát, 
karalábét, kukoricaszárat, csu-
hét, csutkát, diót, napraforgót, 
az óvónénikkel közösen pedig 
szépen felsorakoztatták azokat 
a kis asztalokon, polcokon.
Viharlámpa, szenesvasaló, 
tejeskanna, szalagos magnó, 
szamovár, mozsár. Egy kiállí-

tás képei és tárgyai ezek, ame-
lyek a Brunszvik Teréz Tag-
óvodában láthatók. A Régen 

és ma című bemutatón a nagy-
mamák és dédnagymamák 
idejéből fennmaradt haszná-

lati és dísztárgyakat állították 
ki ezúttal is kicsik és nagyok 
örömére.
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A testületi ülésen  
történtekről

Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-tes-
tülete szeptember 29-én 
tartotta soron következő 
ülését.

Egyhangúlag támogatták a 
képviselők, hogy Nagykálló 
Város Önkormányzata csatla-
kozzon a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló felsőok-
tatásban hallgatói jogviszony-
nyal már rendelkező, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zat 2022. évi pályázati fordu-
lójához.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2021. november 5.

*  *  *  *  *

Az ülésen részt vettek a 
Nyírségvíz Zrt. szakembe-
rei is, akik beszámoltak a 
Nagykálló Város területén 
lévő ívóvízhálózat, illetve 
a szennyvíz- és belvízhez 
kapcsolódó rendszerek álla-
potáról. Elhangzott, hogy a 
településen található beton-
csatorna és azbesztcement 
csatorna szakaszok közül 
2016-2020. években ipari te-
levíziós kamerával 1.687 m 
csatorna vizsgálatát végezték 
el a szakembere. A felvételek 
értékelése alapján, a középtá-
vú rekonstrukciós program-
ban felújításokat terveznek 
majd 2023-2026. között. 
A város vezetése korábban 
már tájékoztatta a Nyírségvíz 
Zrt.-t, mint üzemeltetőt, hogy 
többször kapnak megkere-
sést a lakosság részéről a 
Nagykálló területén található 
ivóvíz és szennyvíz problé-
máiról. Rendszeresek a cső-
törések az ivóvíz hálózatban. 
A Vadkert utcai szakaszon 

rendszeres szennyvízelveze-
tési problémák, jelentkeznek.
A Nyírségvíz Zrt. szakemberei 
elmondták, hogy a átemelők 
műszaki állapota - öt áteme-
lő kivételével (Végátemelő a 
Damjanich, Bátori, Temető és 
Szakolyi út 176.) -, műszaki 
állapotuk elavult, leromlott. 
Míg a 2013-2014. években 
megvalósult felújítási projekt 
keretében a településen új, 
korszerű szennyvíztisztítómű 
épült, a szennyvízhálózatra 
és annak műtárgyaira a be-
ruházás nem terjedt ki, így 
egyre sürgetőbbé válik az 
elavult, leromlott létesítmé-
nyek felújítása. Az ülésen el-
hangzott, hogy a szolgáltató 
és a városvezetés célja, hogy 
pénzügyi forrásokat találja-
nak a szükséges rekonstruk-
ciós munkák elvégzéséhez. 
Emellett elhangzott, hogy 
napokon belül elkezdődik a 
szennyvízelvezető hálózatok 
ellenőrzése és ahol illegális 
(esővíz)bekötéseket találnak, 
bűncselekmény elkövetése 
miatt feljelentést tesznek az 
elkövetővel szemben.

*  *  *  *  *

2014. augusztus 9-én - Ratkó 
József születésének 78. évfor-
dulóján – avatták fel a költő 
egészalakos bronz szobrát a 
Szabadság téren. A Ratkó csa-
lád azóta már többször kezde-
ményezte a Kő Pál szobrász-
művész által alkotott szobor 
eltávolítását, mert szerintük 
a Ratkó Józsefről mintázott 
szobor egyetlen eleme sem 
hasonlít rá. Sem a család, sem 
a város lakosai nem ismerik 
fel ebben az alkotásban a köl-
tőt. Ezért a család és Ratkó 
József barátai kérik az önkor-
mányzatot, hogy távolítsák 
el az alkotást. A képviselők 

támogatták, hogy távolítsák 
el az egészalakos szobrot a 
térről. A napirendi pont tár-
gyalásakor felmerült annak 
ötlete, hogy pályázatot írnak 
ki egy új Ratkó szobor váz-
latának elkészítésére, amely 
alapján a jövőben elkészülhet 
az alkotás. 

*  *  *  *  *

A képviselő-testület hozzá-
járult, hogy a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda 
mindkét tagintézménye 2021. 
december 22. és 31. között 
zárva tartson, azzal a kitétel-
lel, hogy ebben az időszakban 
felmerülő szülői igény esetén 
a gyermekek napközbeni ellá-
tását köteles megoldani.

*  *  *  *  *

Megállapodás született 
Nagykálló város területén a 
kóbor ebek befogásának, el-
szállításának, elhelyezésének 
ügyében. Az állatok védelmé-
ről és kíméletéről szóló tör-
vény rendelkezik arról, hogy 
az önkormányzat feladata a 
város belterületén a kóbor 
ebek befogása. Amennyiben 
a befogott állat tulajdonosa 
nem jelentkezik, nem lelhető 
fel, így gondoskodnak az ál-
lal végleges elhelyezéséről. 
A júliusi képviselő-testületi 
ülésen a nagykállói állatbará-
tok részvételével tárgyalások 
kezdődtek ennek megoldása 
érdekében. Többszöri egyez-
tetés és megbeszélés alapján, 
a Bátori úton kialakításra ke-
rült az állatok befogadására 
alkalmas terület, amelyet térí-
tésmentesen adnak át üzemel-
tetésre az állatok gondozását 
vállaló nagykállói alapítvány-
nak. Emellett az önkormány-
zattól pénzbeli támogatást, 

az állatok pedig takarmányt 
kapnak.

*  *  *  *  *

Elnapolták a döntést a képvi-
selők egy önkormányzati tu-
lajdonban lévő lakás hasznosí-
tása tárgyában. Az eddigi lakó 
1985. évtől élt az ingatlanban, 
és abban szinte semmilyen 
állagmegóvást nem végzett, 
így a lakás lelakott, rossz ál-
lapotban van. A képviselők 
egyetértekkel abban, hogy az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanban helyszíni 
bejárás során alakítsák ki vé-
leményüket, másrészt meg-
bízzák a város jegyzőjét, hogy 
egy ingatlanfejlesztő becsülje 
fel a lakás jelenlegi, leromlott 
állapotát. Az így kapott ered-
mények alapján döntenek egy 
következő ülésen arról, hogy 
felújítás után újabb bérlőnek 
adják ki, vagy jelenlegi állapo-
tában értékesítik az ingatlant.

*  *  *  *  *

Mint arról korábban már be-
számoltunk, 2021. október 
1-jével dr. Nagy Erika házi 
gyermekorvos szerződést bon-
tott az önkormányzattal. Az 
érintett körzetbe új gyermek-
orvos érkezéséig a Debreceni 
út 29. szám alatti gyermek-
orvosi rendelőben az alábbi 
időpontokban történi a beteg-
ellátás az 1. számú körzethez 
tartozó gyermekek esetében 
(2021. november 14-ig): 
hétfő: 13-15 óra  
(rendel: dr. Svéda Melinda)
kedd: 12-14 óra  
(rendel: dr. Svéda Melinda)
szerda: 8-10 óra  
(rendel: dr. Major György)
csütörtök: 13-15 óra  
(rendel: dr. Major György)
péntek: 8-10 óra  
(rendel: dr. Major György)
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Gazdálkodók figyelmébe

Tovább füstölöghetünk
Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy Horváth 
Tibor, Nagykálló Város  
polgármestere minden 

szerdán 14.00-16.00 óra 
között fogadóóráján várja 
a városlakókat személyes 

egyeztetésre. 
Helyszín: Polgármesteri 
Hivatal, Házasságkötő 

terem (Nagykálló,  
Kállai Kettős tér 1.)

Az őszi kerti munkák idején 
a kerttulajdonosok a szerves 
hulladékot, az avart sok 
helyen égetéssel próbálják 
eltüntetni. Csakhogy az 
égetés – környezetvédelmi 
szempontból – nem a legjobb 
megoldás.

Tavasszal nagy volt a bizony-
talanság, hogy szabad-e még a 
kerti hulladékot elégetni, és ha 
igen, mikor, ha pedig tilos, mi 
mást lehet tenni. A környezet 
védelmének általános szabá-
lyairól szóló törvény alapján 
ugyanis 2021. január 1-jétől 
országszerte tilos az avarége-
tés és a kerti hulladék égetése. 
A szabályozás célja: a levegő 
minőségének javítása, a lakos-
ság egészségének védelme, 
ugyanis a levegő nem megfe-
lelő minősége miatt uniós kö-
telezettségszegési eljárás indult 
Magyarország ellen. A felha-
talmazás törlésével általánossá 
vált az avar és a kerti hulladék 
égetésének a tilalma, és a tör-
vénymódosítás következtében 
az önkormányzatoknak a ren-
deleteiket 2021. január 1-jével 
hatályon kívül kellett helyez-
niük. Közben megjelent egy 
másik kormányrendelet is, ami 
a koronavírus-járvány miatt be-
vezetett veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó, levegőminőség-
gel összefüggő szabályokról 
szól. Eszerint a veszélyhelyzet 
megszűnéséig továbbra is a 
települési önkormányzatok ha-
táskörében marad „a háztartási 
tevékenységgel okozott lég-
szennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, az avar és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabá-
lyok rendelettel történő megál-
lapítása”. Akkor ez az időpont 
május 23-ig állt fenn. A kor-
mány azonban kezdeményezte, 
a Parlament pedig elfogadta a 
veszélyhelyzet meghosszabbí-
tását 2022. január 1-ig. Ennek 
értelmében a veszélyhelyzet 
megszűnéséig továbbra is az 
önkormányzatokra van bízva, 
hogy engedélyezik-e az avar és 
a kerti hulladék égetését. 

Tekintettel a lakosság részéről 
jelentkező igényekre, Nagykálló 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az október végén 
tartandó testületi ülésen vár-
hatóan döntést hoz arról, hogy 
Nagykálló belterületén az avar 
és kerti hulladék égetését enge-
délyezi 2021. november 1-től 
november 30-ig hétfőtől pénte-
kig terjedő napokon egész nap, 
szombati napokon 06 órától 12 
óráig, az ünnepnap és a vasárna-
pok kivételével.
A kerti hulladék és a lombok ége-
tése szennyezi a levegőt és káro-
síthatja az egészséget. A szak-
emberek ezért azt tanácsolják, 
hogy komposztáljuk az avart és 
a kerti hulladékot. Ezzel elkerül-
jük a légszennyezést, és értékes 
növényi trágyához jutunk.

2021. szeptember 24-
én, 360 milliárd forint 
keretösszeggel, 3 éves 
kötelezettségvállalássi idő-
szakkal került meghirdetésre 
az új, „VP4-10.1.1-21 Ag-
rár-környezetgazdálkodási 
kifizetés” pályázati felhívás, 
amelyre önkéntes alapon 
pályázhatnak azon mezőgaz-
dasági termelők, akik – az 
agrár-környezetgazdálkodá-
si célok elérése érdekében – 
gazdálkodásuk során többlet 

tevékenységek elvégzését 
vállalják. A támogatási ké-
relmek benyújtására 2021. 
október 25. és 2021. novem-
ber 25. között lesz lehetőség 
a Magyar Államkincstár 
elektronikus felületén.
A támogatási kérelem be-
nyújtásának elsődleges fel-
tétele, hogy a támogatást 
igénylő rendelkezzen az 
ügyfél-nyilvántartási rend-
szerben kérelemre nyilván-
tartásba vett ügyfél-azonosí-

tóval, továbbá a támogatást 
igénylőnek gondoskodnia 
kell a támogatásba bevinni 
kívánt területek beazonosí-
tásáról, felméréséről is. A 
gazdálkodói érdekekre te-
kintettel ugyanakkor a felhí-
vás úgy került kialakításra, 
hogy lehetőség van a koráb-
ban jóváhagyott poligonok 
feltöltésére is, amennyiben 
a támogatást igénylő részt 
vett a korábbi agrár-kör-
nyezetgazdálkodási, illetve 

ökológiai gazdálkodási tá-
mogatások valamelyikében 
(AKG15, AKG16, ÖKO15) 
és ugyanazon poligonnal/
poligonokkal kíván ismét 
csatlakozni, valamint a je-
lenlegi állapotnak is megfe-
lel a kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület. 
(Ebben az esetben nem szük-
séges ismételten felméretni a 
korábban jóváhagyott köte-
lezettségvállalással érintett 
egybefüggő területeket.)

Újra elérhetők a Sza-
bolcs megyei kormány-
ablakokban működő 
NAV-ablakok. A Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága október 
18-tól újra fogadja az 
ügyfeleket a négy kor-
mányablakban működő 
NAV-ablakokban, így 
(Ibrány, Tiszavasvári, 
Záhony mellett) a 
Nagykállóba kihelye-
zett ügyfélszolgálaton, a 
Kállai Kettős tér 1. szám 
alatt: kedd: 8–12 óra és 
13–16 óra, péntek: 8–12 
óra között.

Újra nyitva

Polgármesteri 
fogadóóra



nagykállói hírmondó 5 Közélet

Az elmúlt hónapok szűkös 
csapadéka sajnos hatással 
volt a gombák megjelené-
sére megyénkben. Szinte 
egyedül a nagy őzláb-
gomba termett tartósan. 
Ennek a gombának úgy 
tűnik nem ártott a tartós 
csapadékhiány (a mellékelt 
fotón is látható) termőtes-
teik szép példányokban is 
megjelentek. 

Reméljük, a várható csapa-
dék meghozza az őszi, nyár-
végi gombafajok tömeges 
termését is. 
Várható gombafajok októ-
berben továbbra is az igen 
közkedvelt nagy őzlábgom-
ba, a csiperkék több faja, a 
tejelő gombák közül a rizike, 
de megjelent tömegesen a 
gyűrűs tuskógomba és vár-
ható a mezei szegfűgomba 
is. A csapadékhiány miatt 

késett a vargánya is. Örülök, 
hogy a részleges csapadék-
hiány nem vette kedvét a 

gombagyűjtőknek, továbbra 
is felkutatták a szárazságtűrő 
fajokat. 
Vigyázzunk, mert tömeges a 
gyilkos galóca megjelenése 
és az őzlábgombáknak is van 
egy erősen mérgező változa-
ta.
A csapadékszegény időjárás 
ellenére megnőtt a gomba-
vizsgálatra az igény, mi-
vel a nagykállói kiránduló 
családok Erdélyből, illetve 
Kárpátaljáról hozva az út-
szélen vásárolt gombákat „a 
biztonság kedvéért” - helye-
sen - elhozzák bevizsgáltatni 
hozzám. Hasonlóan a Zemp-
léni- és a Bükk-hegységben 
gyűjtött gombákat is elhoz-
zák a kirándulók. 
További szerencsés gomba-
gyűjtést kívánok! 

Jónás Sándor
Nagykálló, Jókai M. út 20.

 Telefon. +42 263 831

Gombahíradó

Előzzük meg

Ha nem ismerjük a gombákat, 
mindenképp vizsgáltassuk be 
szakértővel

Indul a fűtési szezon – Előz-
zük meg lakástüzet és szén-
monoxid-mérgezést

A hivatalos fűtési szezon októ-
ber 15-én elkezdődött. Azok, 
akik még nem ellenőriztették 
kéményüket és fűtőeszközeiket, 
ezt ugyan még mindig megte-
hetik, de ilyenkor leterheltek a 
szakemberek és hosszabb a vá-
rakozási idő.
A kéményseprő ősszel és télen 
is el tudja végezni a kémény 
ellenőrzését, és ha szükséges, a 
tisztítását. Ilyenkor arra érdemes 
figyelni, hogy a kéményellenőr-
zés napján ne fűtsünk be, hogy 
a kéményseprőnek ne forró kör-
nyezetben kelljen dolgoznia.
A kémények javasolt ellenőr-
zési gyakorisága gázos fűtés 
esetén kétévente, szilárd tüze-
lés esetén évente egy alkalom. 
Akik családi házban élnek és a 
családi házba nincs bejegyezve 
semmilyen vállalkozás, azok 
számára a kéményseprés ingye-

nes. A kéményseprő akkor jön, 
amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglalt. Településtől 
függ, hogy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem ké-
ményseprői végzik az ingyenes 
kéményseprést. A katasztró-
favédelem kéménysepréssel 
kapcsolatos információkat tar-
talmazó weboldalán irányító-
szám alapján ki lehet keresni, 
hogy a katasztrófavédelemnél, 
vagy valamelyik kéményseprő-
cégnél lehet időpontot egyez-
tetni az ingyenes ellenőrzésre. 
(Nagykállóban a katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szerve 
végzi.) Ugyanezen a webolda-

lon az online ügyintézést kivá-
lasztva lehet időpontot foglalni 
a katasztrófavédelem kémény-
seprőinél. 
Azt, hogy mennyire fontos az 
ingyenes lakossági kéménysep-
rés lehetőségével élni, mutatja a 
tény, amely szerint a tűzoltókat 
idén már 702 kéménytűzhöz 
riasztották. Az ilyen esetek leg-
gyakoribb oka, ha nincs megfe-
lelően kitisztítva és a kémény 
belső falára lerakódott korom 
és kátrány meggyullad. Minden 
hatodik lakástűz a kéményben 
keletkezik.
A fűtési időszakban megnő a 
szén-monoxid-mérgezéses ese-
tek száma. Tévhit, hogy csak a 
régi gázkazánoknál jelentkezhet 
ez a probléma, hiszen minden 
nyílt égésterű fűtőeszköz és 
vízmelegítő forrása lehet a mér-
gező gáznak, amennyiben nem 
biztosított a levegő-utánpótlás. 
A kandalló, a cserépkályha, il-
letve a vegyes tüzelésű kazán, a 
konvektor és a fali vízmelegítő 

is lehet nyílt égésterű és akkor 
ezek a szoba levegőjét használ-
ják működés közben. Ha nincs 
elég friss levegő ezek környe-
zetében, szén-monoxid fog ke-
letkezni, ami magas koncent-
rációban akár egy percen belül 
is halált okozhat. Idén már 14 
ember halt meg emiatt. Évente 
egyszer érdemes szakemberrel 
megnézetni a fűtést és a víz-
melegítőket. Ezek hőtermelő, 
lánggal égő berendezések, a 
meghibásodásuk lakástűzhöz 
vagy szén-monoxid-mérgezés-
hez vezethet.
Érdemes minden nyílt égéste-
rű fűtő- és vízmelegítő eszköz 
mellé szén-monoxid-érzékelőt 
helyezni. A megbízható érzé-
kelők listája megtalálható a 
katasztrófavédelem honlapján. 
Az érzékelőt a fűtőeszköztől, 
vagy vízmelegítőtől egy mé-
terre, fejmagasságba helyezzük 
el, és figyeljünk a szavatossági 
idejükre.

Forrás: Katasztófavédelem

Őszi pedagógiai 
szakmai nap

A Nyíregyházi Pedagógiai 
Oktatási Központ az idén is 
megszervezte az Őszi Pedagó-
giai Napok programsorozatot. 
A Nagykállói Brunszvik Te-
réz Óvoda az Oktatási Hivatal 
Bázisintézményeként kapcso-
lódott be a program megva-
lósításába. A szakmai napon 
előadást tartott Nagy Tamásné 
intézményvezető az óvoda és 
család együttműködéséről. Elő-
adásában, az óvoda bemutatása 
során, kiemelte a befogadó pe-
dagógia alapját adó szemléle-
tüket, amelyek a következők: 
minden gyermek ÉRTÉK! – 
melynek értelmében érzelmi 
nevelést, érzelmi biztonságot,  
rugalmas életszervezést termé-
szet- és környezetvédő szemlé-
let formálását, élménypedagó-
giára épülő tanulást és kreatív 
személyiségfejlesztést tartják 
fontosnak.



nagykállói hírmondó6Oktatás, kultúra

Két utazásom, a „Tiszta forrás  
település” Nagykálló népzenei  

kincseinek nyomában
1976. szeptember 1-jén 
Noviczki Miklós bácsi az I. 
számú, volt fiú iskola igazga-
tója megbízott, hogy tanítsak 
ének zenét a felső tagozat-
nak. Korábban egy tanyai 
iskolában teljes összevont 
alsó tagozatot tanítottam. 
Éneket is, így az „alapot”, 
amire a felsős anyag épül, jól 
ismertem. Lelkesen láttam 
neki az ismerkedésnek a 
felsőbb osztályok tananya-
gával. Örömmel fedeztem 
fel a Kállai kettős dalait az 
5. osztályok tankönyvében 
és a Kodály Kállai kettőst 
a zenehallgatási anyagban. 
Na, ha már itthon lettem 
ének-tanár, nekem köte-
lességem a „Mi” zenénkről 
mindent tudni és továbbadni 
tanítványaimnak! 

Meglátogattam, megvallattam, 
megénekeltettem az egykori 
öreg táncosokat: Vass Jóska 
bácsit, Szabó Sanyi bácsit és 
feleségét, Borsi Linuska nénit, 
Iglódiné, Ili nénit, Aradi Bözsi 
nénit. Kisimuló arccal, fényes 
szemekkel meséltek találko-
zásukról Kodály Zoltánnal 
és a „masinájával”, a boldog 
ifjú dalos-táncos évekről. Az 
elbeszélt „oral historyhoz” 
hozzáolvastam a témáról szó-
ló tudományos írást a Nyírvi-
dék, a Honismeret, a Szabolcsi 
Szemle hasábjain. Sejtettem, 
hogy Kodály három kállói út-
ján jóval több dalt jegyzett le, 
és fonografált Nagykállóban, 
mint a híressé vált táncdalla-
mok. 
 2004 tavasza hozta el számom-
ra a lehetőséget. Összekapcsol-
tam a családi programot és a 
kutatómunkámat. Henrik fiam 
családja, kicsi Kristóf unokám 
Újpesten élt, babalátogatni  
náluk voltam néhány napig. 
Egyik nap, ellátogathattam a 
Budai várban lévő Zenetudo-
mányi Intézetbe. Ott elmond-

tam, hogy Nagykállóból jöt-
tem és készülő helytörténeti 
könyvem anyaggyűjtéséhez, 
és kis kamara kórusunk lokális 
repertoárja bővítéséhez szeret-
nék segítséget kérni. A témám: 
Nagykálló népzenei öröksége. 
Minél több, elfeledett kállói 
népdal kottáját szeretném 
megismerni. Szalay Olgát kap-
tam kijelölt segítőmnek, akiről 
hamarosan megtudtam: Nyír-
egyházán tanult, így voltak 
közös tanáraink, vannak közös 
ismerősök, s Olga készségesen 
és nagy tudással segített eliga-
zodni a kották, zenetörténeti 
tanulmányok  és hangfelvéte-
lek rengetegében. Természete-
sen tiszteletben tartva a jogvé-
dett anyagokat, hoztam haza jó 
marék kállói kottamásolatot. 
2005 tavaszán elkészült a 
Kálló Muzsikája című írásom 
és a kottagyűjtemény, amely a 
2005-ös múzeumi pályázaton 2. 
helyezést és kiadásra javaslatot 
ért el. De a kották nyomtatásra 
való előkészítése csillagásza-
ti összegbe került, ezért nem 
ment gyorsan, csak 2007-ben 
lett a kéziratokból kézzel fog-
ható, olvasható könyv, a zenei 
vonatkozásokon kívül kiegé-
szülve városunk irodalmi, kép-
zőművészeti értékeinek bemu-
tatásával, ekkor még egyszerű 
„másolt” kottákkal. A végleges 
cím Kálló kincsei lett. Egy 

kottacsomagot elhelyeztem a 
könyvtárban, remélve, hogy 
lesz, akit érdekel. Remélve, 
hogy egyszer - a csak kézzel írt 
- kottaképben megmaradt, az 
átlagember számára csak szö-
vegében érthető dalokat életre 
tudjuk kelteni, hangfelvétellel 
bemutatni, megtanulhatóvá, 
énekelhetővé változtatni.
2019 januárjában telefonhívást 
kaptam a Zenetudományi Inté-
zetből: segítsek azonosítani az 
1950-es években kelt, azonos 
kotta-kéziratokon szereplő két 
különböző gyűjtőt. Egy nap 
múlva Dobó Istvánné, Irénke, 
Jónás Sándor és Ibolya se-
gítségével küldtem a választ: 
Polónyi Péterné és Bacskay 
Katalin ugyanaz a gyűjtő, asz-
szony és leánykori nevén. Pé-
ter a nagykállói járási könyvtár 
alapító könyvtárosa volt. A fia-
tal pár egy rozzant kerékpárral 
járta a tanyákat, amelyen ket-
ten ültek és szállították a ter-
jedelmes, súlyos magnetofont. 
Az adatszolgáltatás után érke-
zett a személyre szóló meghí-
vás a „Tiszta forrás település” 
díj átadó ünnepségére. 
Így jutottam el újra a Zenetudo-
mányi Intézetbe.  Juhász Zol-
tán akkori polgármester vette 
át a Zenetudományi Intézet, a 
Néprajzi Múzeum és a Magyar 
Művészeti Tanács elismerését. 
A megtisztelő címhez egy már-

ványtáblát kaptunk és egy CD-n 
a városunkban gyűjtött összes 
dal kottaképét, vagy hangfel-
vételét. Ott megtudtuk, hogy a 
Kárpát-medencében hetedik-
ként érdemelte ki Nagykálló ezt 
a kitüntető címet, mert mennyi-
ségében és minőségében is ki-
emelkedő anyaggal gazdagította 
a magyar népdalkincs, a Magyar 
Népzene Tára gyűjteményét: 
413 népdalt jegyeztek le itt, 
1895 és 1980 között. A népdalok 
tudósai, közel 150 hangfelvételt 
264 lejegyzést készítettek, 18 
gyűjtőnek 48 nagykállói közlő 
énekelt. A CD a Szilágyi ház 
helytörténeti gyűjteményébe 
került, a márványtábla a gyűjtés 
helyére, a régi református paró-
kia bejárata mellé.
Az egykori kórus átalakult, 
női daloskörré és új célként 
a nagykállói datálású nép-
dalok felélesztését, meg-
szólaltatását, hangfelvétel-
ét tűztük célul magunk elé. 
Vajon mikor születtek ezek a 
népdalok? Csak a leginkább 
ismertkről van adat a korábbi 
évszázadokból:
A Felülről fúj-ról és a Kincsem 
komámasszony-ról, mint egy 
azonos ősdallam változatairól 
a legkorábbi említés 1674-ből 
való. A Felülről fúj és a Szól 
a kakas rokonságát az azonos 
ti-lá-szi-fá-mi keleti színezetű 
dallamvonal mutatja. A Szól 
a kakas pontosan datálható a 
csodarabbi Taub Eizik élettör-
ténete segítségével: a libapász-
tor  gyermek Taub  1761 körül 
hallotta, tanulta egy pásztortól 
a kállói határban e szépséges 
hajnalozó magyar népdalt. 
Tehát ezek a dallamok itt szü-
lettek a vár alatt és elődeink 
megőrizték őket négy évszáza-
don át!
Milyenek a többi népdalok? 
Erről a következő Nagykállói 
Hirmondóban olvashat majd 
az érdeklődő olvasó!

Harsányi Gézáné
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A tevékeny  
szeretet  

képviselőinek 
napja

Megemlékezés az aradi vértanúkról

A szalag az életre kész fiatalok jelképe

A Nagykállói Szent Kristóf 
Karitász Csoport szeptember 
18-án a kiskállói Szent Er-
zsébet Kápolna kertjében Ka-
rizmatikus és Karitász napot 
tartott. Az eseményen nagy 
számban megjelent hívek előtt 
Ruszki Gábor római katolikus 
plébános mellett Pankotai Jó-
zsef Nyíregyháza- kertvárosi, 
Lázár István baktalórántházi 
és Keresztes László Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye 
nyugalmazott plébánosa tar-
tott misét. Az igehirdetés után 
Barta Angéla, az Országos Ka-
rizmatikus Megújulás vezető-
je – a szentlélek által vezérelt 
– tanúságtételét osztotta meg a 
hívekkel. 
Az áldozati szentség kiosztá-
sa után Hekman Böbe énekes 
előadását hallgathatták meg a 
résztvevők.

Nagykállóban, a Szabadság 
téren október 6-án emlékez-
tek meg a 172 évvel ezelőtt 
Aradon kivégzett tizenhá-
rom honvédtábornokra és a 
pesti Újépületben mártírha-
lált halt Batthyány Lajosra. 

Az aradi vértanúkat a szabad-
ságharc bukása után, 1849 
őszén végezték ki, a bécsi 
forradalom és Theodor Baillet 
von Latour császári hadügy-
miniszter meggyilkolásának 

első évfordulóján. Azóta a 
forradalom és szabadságharc 
vérbefojtásának gyásznapja-
ként emlékezünk október 6-ra. 
Nagykállóban az MSzC Bu-
dai Nagy Antal Technikum és 
Szakgimnázium 9. évfolyamos 
tanulói (felkészítő tanáruk: 
Krisztián Tiborné) visszaem-
lékező gondolatok segítségé-
vel idézték fel ennek a fájdal-
makkal, de mindezeken túl 
hősiességgel teli időszaknak 

és a máig emlékezetes nap-
nak az eseményeit. A diákok 
előadásában elhangzott, hogy 
1848/49 mérföldkő a magyar 
nép történetében: boldogság, 
lelkesedés, remény majd küz-
delem, szenvedés és keserűség. 
Előadásuk végén felidézték a 
13 aradi vértanú utolsó fenn-
maradt mondatait is. 
A megemlékezés koszorúzás-
sal és gyertyagyújtással ért vé-
get a Szabadság emlékműnél.

Megtartotta szalagavató 
ünnepségét a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum Budai 
Nagy Antal Technikum és 
Szakgimnázium négy végzős 
osztálya.

A korábbi évek hagyományá-
val szakítva (tartva a korona-
vírus-járvány miatt esetleges 
újabb megszorító intézkedések 
bevezetésétől) szeptember kö-
zepén megtartották a szalag-
tűző ünnepséget a nagymúltú 
Budai Nagy Antal Technikum 
és Szakgimnáziumban. A Vá-
rosi Sportcsarnokban a diákok 
és az osztályfőnökök ünnepé-
lyes bevonulása után Szabóné 
Lipkovics Ildikó igazgatóasz-
szony köszöntője hangzott el, 
majd Rostán János, a Mátészal-

kai Szakképzési Centrum kan-
cellárja intézett ünnepi beszé-
det a megjelentekhez.
- Nemes, szép élethez nem 
kellenek nagy cselekvések, 
csupán tiszta szív és sok-sok 
szeretett – Pázmány Péter gon-
dolatait idézve kezdte beszédét 
a kancellár, majd az utolsó éves 
középiskolások tinédzserkor 
lezáró szép hagyományának 
történetét elevenítette fel. El-
mondta, hogy a szalagtűző ün-
nepség közel 200 éves múltra 
nyúlik vissza, s először a sel-
mecbányai diákoknak tartottak 
ilyen eseményt. Így köszöntek 
el a végzősök az alsóbb évfo-
lyamos diákoktól az elválást 
jelképező szalag kitűzésével.
- De ez az anyagában jelenték-
telennek mondható szalag más 

jelentéssel is bír, mégpedig 
hang nélküli jelzés arra, hogy 
készen álltok az előtettek álló 
próbatételekre – mondta beszé-
dében Rostás János, az MSzC 
kancellárja.
Ezt a régi, szép hagyományt to-
vább éltetve tűzték ki a Budai 
négy végzős osztályában tanu-
ló 96 diáknak is osztályfőnöke-
ik a szalagot. 
Az idei évben – az idő rövid-
sége miatt – a diákok hagyo-
mányos táncos produkciója 
elmaradt, helyette a Cantarella 
kórus tagjai lepték meg őket 
előadásukkal, de bíztató, ked-
ves szavakat és jó tanácsokat 
adott útravalóul a fiataloknak 
a több mint 150 éves Budai 
egykori, 61 éve érettségizett 
osztályának tanulója, dr. Batár 

István is, aki élete egyik legna-
gyobb ajándékának tartja, hogy 
ennek az intézménynek lehe-
tett a diákja. Az érettségi előtt 
álló tizenkettedikes diákoknak 
a következő hónapokra még 
sikeres felkészülést, majd vizs-
gát kívánt, és azt, hogy mind a 
kilencvenhatan valósítsák meg 
elképzeléseiket.
A szalagtűző ünnepség ezután a 
csarnokban felállított festmény 
leleplezésével és jelképes át-
adásával folytatódott. A mo-
numentális alkotást Keresztúry 
Sándor nagykállói festőmű-
vészt készítette és ajándékozta 
az oktatási intézménynek. A 
festmény Budai Nagy Antal 
utolsó órája címet viseli és a 
kolozsvári csata egy jelenetét 
ábrázolja.



nagykállói hírmondó8Közélet

Nevezz, 
alkoss, nyerj!

Zenével a zene  
világnapján

Érdemes lesz idén is nevezni, 
hiszen rengeteg ajándék vár az 
alkotókra, többek között vásár-
lási utalvány az Óbester Étte-
rem és Kávézóba, belépőjegy a 
Téka Népművészeti Táborba, 
szezonbérlet a Nap Strandra és 
további tárgynyeremények! Az 
elkészült alkotásokról készült 
fotókat és a kitöltött nevezési 
lapot az oszidekor@nagykallo.
hu email címre várjuk 2021. 
október 31-ig. A beérkezett 
alkotásokból készült fotómon-
tázsokat feltöltjük a Facebook 
oldalunkra és a szavazatok 
alapján hirdetünk nyerteseket, 
külön kategóriában a közintéz-
mények és külön a magánsze-
mélyek esetében. 
Tök jó lesz idén is. Dekorra 
fel!

Kodály és Bartók országában, 
a Kárpát-medence csodálatos 
olvasztótégelyében hihetetlenül 
fontos, hogy képesek legyünk 
dekódolni a zene üzenetét, és 
megérteni azt, amiről Yehudi 
Menuhin 1975 októberében nyi-
latkozott. Mégpedig azt, hogy „a 
zene a káoszból rendet teremt; 
a ritmus a széttartót egységbe 
fogja; a melódia a megszakí-
tottat folytonossá varázsolja; a 
harmónia az össze nem illőket 
összeegyezteti." 
Azt gondolom, hogy a zene 
mindenkit, művészeket minden-

képpen, művészetet értő, érző, 
laikus közönséget is jobbá és ér-
tékesebbé tesz. A mi életünk is 
gazdagabb azáltal, hogy vannak 
zeneszerzők, vannak előadók, 
akik a mindennapjainkban üde 
színfoltot és értékes perceket 
tudnak szerezni – hangzott el a 
zene világnapja alkalmából ren-
dezett eseményen, október 2-án 
a Nagykállói Református Temp-
lomban, amelyen a Cantarella 
kórus és barátaik, a Muzsika 
Zeneiskola tanulói és tanárai 
egy hangversennyel ajándékoz-
ták meg a közönséget. 

A Cantarella kamarakórus és Muzsika Zeneiskola tanárai és ta-
nulói

Október az idősek hónapja
Folytatás az 1. oldalról!

A rendezvényen Horváth Tibor 
köszöntötte a szépkorúakat. 
Nagykálló polgármestere el-
mondta, hogy a fiataloknak az 
a feladatuk, hogy visszaadja-
nak abból a sok jóból, amit az 
idősebb generációktól kaptak. 
Ugyanez a feladata a városveze-
tésnek, hogy köszönetet mond-
jon az idősebbeknek az elmúlt 
évtizedekben Nagykállóért 
végzett munkájukért. „Örü-
lünk, hogy kifejezhetjük hálán-
kat az előttünk járó nemzedé-
keknek mindazért, amit értünk 
tettek. Számítunk rájuk, és ők 
is számíthatnak ránk. Szívből 
köszöntjük őket, kívánunk ne-
kik jó egészséget, sok örömöt, 
izgalmas kihívásokat, valamint 
tartalmas nyugdíjas éveket csa-
ládjuk és társaik körében.”
Az ünnepi alkalmon ezt köve-
tően a Nagykállói Általános 
Iskola diákjai – Mitró Anna és 
Éberhardt-Tar Csenge - verssel 
köszöntötte nagyszüleik kor-
osztályát, majd a Cantarella ka-
marakórus ugyanezt dallal tette 
meg. A mindenki által ismert 
Máté Péter, Szécsi Pál és Kor-

da György örökzöld slágereket 
ezután Kulcsár Sándor előadá-
sában hallgatta és énekelte a 
közönség. A délután jó hangu-
latát tovább fokozta Csernák 
Tibor és Sipos Izolda erdélyi 
csárdás és magyar nóta egy-
velege. A közismert dallamok 
hamar megtalálták a vendégek 
szívéhez vezető utat, aminek 
köszönhetően nagy, közös 
éneklésekkel zárult az emléke-
zetes előadás. 
A műsort követően az önkor-
mányzat munkatársai egy kelle-
mes beszélgetésre és vendéglá-
tásra invitálták a résztvevőket.

Horváth Tibor polgármester 
köszöntötte az idősebb korosz-
tály tagjait
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Eseménydús, „Kállai Ket-
tősben” gazdag, a jövőre 
nézve bizakodó, csodás 
hétvégét tudhat magáénak 
a Kállai Kettős Közalapít-
vány múlt évben beindított 
Pöttöm Tánccsoportja és a 
TánciKálló Tánccsoportja, 
valamint a Kállai Lako-
dalmas Egyesület tagjai, 
táncosai. Akik Nagykálló 
jelenlegi néptáncos társadal-
mát erősítik, vigyázzák.

A „Hagyományok útján” 
avagy „Itthon együtt közösen 
Szabolcs-Szatmár-Beregben” 
mottóval Harangodon szeptem-
ber 19-én, vasárnap megrende-
zett Elszármazottak találkozója 
keretén belül indítottuk el a ju-
biláló rendezvénysorozatunkat 
is. A „70 éves a Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes!” címmel.
A helyileg szervezett 70 éves 
jubiláló programunk a  Szüreti 
felvonulással indult, amelyet 
mint régen is a Korányi Fri-
gyes Görögkatolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kol-

légium parkolójából indítot-
tunk. A Pöttöm Tánccsoport, a 
TánciKálló Tánccsoport, szü-
leik, nagyszüleik, a Kállai La-
kodalmas Egyesület tagjai, tán-
cosai és a nagykállói lakosok 
élesztették újra fel ezt a cso-
dálatos régi hagyományunkat. 
Mintegy beindítva a régi, szép 
idők lovaskocsis Kállai Kettős 
Néptáncfesztiválok utcai tán-
cos és a Nagykállói Napok szü-
reti felvonulását.
A helyi programokat a Kállai 
Kettős Közalapítvány elnöke-
ként szerveztem és bonyolítot-
tuk le a résztvevőkkel.
Az a nagyon jó érzés elmond-
hatatlan, amikor látja egy 
szervező a lelkes stráfkocsis, 

hintós, pónilovas szekerek gaz-
dáit, akik megszólításra jönnek 
szívesen, hogy részesei legye-
nek e szép hagyomány fel-
élesztésének.
A több mint egy tucat hintó, 
kicsi, nagy stráfkocsi vidám, 
népdaloktól hangos gyerekek-
kel, felnőttekkel vonult végig 
Nagykálló főutcáján, mintegy 
jelezve: „Éled a hagyomány!”
A Harangodra kiérve elkezdő-
dött a helyi és egyben a jubiláló 
műsorunk is. A Pöttöm Tánc-
csoport „Daniéknál a legé-
nyek” kis játékfűzésével, majd 
a TánciKálló Tánccsoport - 
Márton Julianna és Márton At-
tila vezetésével - „Volt nékem 
egy szép szeretőm” bukovinai 
kis táncukkal folytatódott. A 
gyerekcsoportokat a Kállai La-
kodalmas Egyesület követte a 
Kállai Kettőssel, Lelesz István 
verbunk táncával, majd egy 
bökönyi koreográfiával zárták 
le a helyi néptáncprogramot. 
Ez egyben a generációk tánca 
is volt, hisz az óvodás korcso-
porttól a kisiskolás korcsopor-
ton keresztül, a felnőtt és szép 
korú lelkes táncosok mind-
mind képviselték magukat.

Őket a Rózsafa Citeraegyüttes 
követte, akiknek hangszerein 
felcsendültek a Kállai Kettős 
dallamai is, ezzel hangsú-
lyozva, itthon vagyunk, ün-
nepelünk, azt, ami a miénk! A 
délutáni színpadi programok 
mellett, amelyen részt vettek 
nyíregyházi tánccsoportok 
is, a Harangodra kilátogatók 
megtekinthették a „Minden 
kép egy történet” múltidéző 
kiállításunkat is. Amely szín-
vonalát emeli a Tordai János 
Gránátalma-díjas, Népművé-
szet Ifjú Mestere, Népi Ipar-
művész, Király Zsiga-díjas 
kiváló fafaragónk munkája.
A régmúlt néptáncos társadal-
munk tagjai, táncosai ki-ki fel-
fedezhette magát egy kicsit fi-
atalabb „kivitelben.” A képek 
mellett elkezdődött a múlt-
idéző beszélgetés: „Emlék-
szel…” mondatok kezdésével. 
Csodálatos érzés volt hallgat-
ni, amint emlékképeket, törté-
neteket mesélnek boldogan.
A kisebbek a kiállítási sátor 
másik szegletében elhelye-
zett, berendezett Múltidéző 
Kuckóban ismerkedtek meg 
a kukorica csutkájából hajdan 
készített játékokkal, az őszi 
munkálatok által kikerült játé-
kokkal.
Köszönet mindenkinek, aki 
magáénak érzi hagyományun-
kat, és ki-ki a maga módján 
segíti újra feléleszteni.
Csodálatos, reménykeltő dél-
után volt!

Márton Lászlóné

Jubiláló Kállai Kettős
Egy szép hétvége margójára

A Pöttöm Tánccsoport első bemutatója

A TánciKálló Tánccsoport tagjai a színpadom

70 éves a Kállai Kettős

A Bürkös Zenekar ezúttal is fergeteges bemutatót tartott Haran-
godon
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Lélek-nevelés
-Arról álmodom, hogy a vi-
lágon minél több dologban 
megjelenjen Isten, hogy ez-
által minden beteljesíthesse 
rendeltetését. A kultúra, a 
közélet, a művészet, a minő-
ségi munka, a tudományos 
kutatások, a nevelés, és az ok-
tatás mind Isten szeretetéből 
fakadjanak - vallja  Grunda 
Dávid görögkatolikus áldozó-
pap, akit a fenntartó, a Nyír-
egyházi Egyházmegye az idei 
tanévtől a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégi-
um lelki igazgatója feladatai-
nak ellátásával bízott meg.
Az atya 1991-ben Miskolcon 
született. A borsodi megye-
székhelyen, a Fényi Gyu-
la Jezsuita Gimnáziumban 
érettségizett, ezután önkén-
tes munkát vállalt Belgium-
ban, a Bárka közösségénél 
és Németországban. Haza-
térése után Nyíregyházán, a 
Görögkatolikus Papnevelő In-
tézetbe jelentkezett, s kezdte 
el a papi képzést, melyet Ró-
mában, a Pápai Görög Kollé-
giumban fejezett be. Filozófi-
ai és pedagógiai tanulmányait 
a Szent Atanáz Hittudományi 
Főiskolán végezte teológiai 

diplomát pedig a Szent Ger-
gely Pápai egyetemen szer-
zett. Tavaly végzett a Semmel-
weis Egyetem mentálhigiénés 
lelkigondozói szakán.   2018 
áprilisában szentelte pappá 
Manuel Nin Athéni Exarcha 
Máriapócson. Feleségével, 
Grunda-Wettstein Angélával 
egy kislány szülei, második 
gyermekük érkezését decem-
berre várják.
- Máriapócson, az eddigi 
szolgálatomban ötvöződött 
az egyházközségi pasztoráció 

a zarándokok lelki életének 
gondozásával. Ebből kifolyó-
lag foglalkoztam a helyi hívek, 
családok, gyerekek Istenkap-
csolatával vagy akár minden-
napi életükkel, problémáikkal, 
örömeikkel és az ide érkező 
csoportokkal is. A Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium lelkiigazgatójaként 
mostantól a fő feladatom, 
hogy a teljes ember nevelé-
séhez szükséges lelki oldal is 
megjelenjen az iskolai keretek 
között. A test-nevelés, oktatás 
és közösségi életre nevelés 
mellett kapjanak lehetőséget 
a diákok, hogy felvegyék és 
ápolják az élő kapcsolatot az-
zal a Titokzatos Másikkal, akit 
Istennek nevezünk – mondta a 
Grunda Dávid atya.
A lelkész nagykállói teendői 
mellett a Nyíregyházi Egyház-
megyében a hivatásgondozás-
sal és ifjúságpasztorációval 
is foglalkozik, novembertől 
pedig a „Kikötő” nevű köz-
pontban lelkivezetőként se-
gíti majd az odaérkező em-
bereknek, hogy az életükre, 
élethelyzetükre az Istenkap-
csolatuk szempontjából rá-
nézhessenek. 

A Ratkó József Városi Könyvtár októberi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Az ötödik Sally / Daniel Keyes
Toszkán emlék / Angela Petch
Könyvesbolt a tengerparton / 
Denise Hunter
Öt év múlva / 
Paige Toon
A párizsi 
könyvtár / Janet 
Skeslien Charle
Legvégül a 
szív / Margaret 
Atwood
Lisey története / 
Stephen King
Tangó: a lélek 
tánca / Sándor 
Anikó
Vele tűrök, vele 
szenvedek / 
Fiala Borcsa

Bányató / Péterfy Gergely
Cholera-napló / Fábián Janka
Dharma / Szűcs Péter
Fikció 1.: a katlan / Gerlóczy 
Márton

Kafka fia / Bor-
bély Szilárd
Ready player 
two / Ernest 
Cline

Felnőtt  
szakirodalom

100 jógagyakor-
lat gyerekeknek 
/ Shobana R. 
Vinay
Drága barátaim, 
kedves majmok: 
emberi és állati 
egypercesek / 

Csányi Vilmos
Gyógypedagógiai ismeretek 
tára / Spaller Árpád, Spaller 
Katalin
Irodalomterápia: a könyves-
polcod pszichológusszemmel / 
Jakobovits Kitti
Állatkölykök / Telegdi Ágnes
Viva Espana! : Kedvenc 
spanyol süteményreceptjeim / 
Náray Tamás

Gyermek- és ifjúsági  
irodalom

Dragalád visszavág: 
Zabaszauruszok / M. Kácsor 
Zoltán
Szederberek összes meséje / 
Jill Barklem
Nyúl Péter és barátai / Beatrix 
Potter 

Győrfi Gergő:

Csak ősz, csak lét
Fák és füvek leveleire
érdes és édes könnyeket mos
a hajnali harmat.
Végigfolyva a lét gerincén
csendet, csengést izzít, majd tisztul
és életté hallgat.
Gyolcsként összefogó, ébresztő
köd teszi óvó zárójelbe
a pillanat ízét.
Bársonyló hűs cseppek csókjával
nyirkos létezésbe helyezi,
hinti a lét színét.

Porladó, avarosult emlék,
mely a fák színét adta nem rég,
mint a napos, édes fényvelő
a fákat és létet éltető
ér- és örömszító levelek
ma már csak a földön hevernek.
Az egykori zöld, a még zöld gyep-
ben,
már a sárban, nem a fellegekben
avarosulásba ragadva
szivárványlanak elhamvadva.

Féregirtó télen túl nyúlva
új rügyek kelnek megújulva
a lét fás ágán majd lebegnek,
zöldülnek a frissebb levelek.
De fát múlva még ezek fakulnak,
sokszínűen a talajra hullnak,
a harmatos fűre sodródnak,
és a ködös földbe mosódnak.

A lét zeng egy dalt az avultról,
a rég felülről, már alulról
fákat tápláló levelekről,
az érrendszerről, a kezekről,
harmattal, köddel emlegetve,
megkönnyezve és tisztelegve
az ősz állít múló emléket
az összes elhulló levélnek.
Óh, áldott, áldó harmatos könnyek,
óh, ó fák régi levél könnyei.

Dávid atya szerető csadádja kö-
rében
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Augusztus 7-én adtuk át a 
Nagykálló Város Önkormány-
zata és a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap forrásaiból fel-
épített új tárolónkat a Korányi 
lakótelepen található közösségi 
kertünkben. Ezzel nem csak 
a kerttulajdonosok munkáját 
tettük valamivel könnyebbé, 
de tettünk egy újabb lépést is 
régi álmunk megvalósítása felé, 
hogy egy többcélú közösségi 
teret alakítsunk ki a város szá-
mára. 
Eredeti célkitűzésünk a kö-
zösségi kerttel kapcsolatban, a 
fenntartható életmód népszerű-
sítése mellett, hogy egy olyan 
közösségi teret alakítsunk ki, 
főleg a lakótelepi lakók számá-
ra, ahol kedvükre találkozhat-
nak, beszélgethetnek egymás-
sal. Az ilyenfajta találkozási 
pontok elemi fontosságúak a 
mai világban, ahol a fokozódó 

beszűkültségünk miatt, egyre 
kevesebb időnk és energiánk 
jut a közösségi lét megélésére. 
Sajnos az elmúlt évtizedek vá-
rosfejlesztési tendenciái ennek 
a negatív irányú „fejlődésnek” 
nem szabtak gátat, sőt, egyre 
inkább az egyéni igényeknek 
megfelelően alakultak a város-
képek. 
Mi azt valljuk, hogy ennek nem 
muszáj így lennie. Ha olyan ta-
lálkozási pontokat, közösségi 
tereket hozunk létre, amelyek 

egyrészt aktív és passzív prog-
ramkínálatával megszólítja az 
embereket, másrészt generáci-
ókon túlívelően képes bevon-
zani a különböző korcsoporto-
kat, akkor lehetőség van arra, 
hogy elősegítsük új, organikus 
közösségek kialakulását és el-
érjünk egy magasabb, szociáli-
sabb létet. 
Az új tárolónk kialakításában 
ezt próbáltuk – lehetőségeink-
hez mérten – leképezni. Példa: 
a közösségi kert szépen művelt 

ágyásai között a szőlővel dú-
san befutott filagória árnyéká-
ban, munka után egy fröccsöt 
meginni és közben kellemesen 
elbeszélgetni – bárkivel, aki ép-
pen csatlakozni akar hozzánk. 
Vagy éppen ugyanitt egy ama-
tőr helyi fotós képeit nézegetni, 
más szemszögből látni közös 
környezetünket. Vele meginni 
egy sört, miközben elmondja 
benyomásait. Nem nagy dolgok 
ezek, sőt egészen kicsik. De 
ezek a dolgok azok, amik előre 
visznek minket, mint egyén és 
miáltalunk aztán az egész kö-
zösséget. A közösséggel a kö-
zösségért – nem túl bonyolult.
Az egyesület nevében ezúttal 
is köszönöm az önkormányzat 
és a NEA pénzügyi támogatá-
sát. Ezenkívül köszönet Jánosi 
Lászlónak, aki időt és energiát 
nem kímélve vezette a tároló 
építését.  Szabó Dániel

A Megyei Nyugdíjas Szer-
vezetek Szövetségének 
vezetősége augusztus 12-én 
rendezte meg a megyei kul-
turális seregszemlét, melyen 
33 egyesület és klub egyéni és 
csoportos fellépéseit láthattuk 
és hallhattuk. 

A nagyszabású rendezvénynek 
immáron harmadik alkalommal 
a Sényői Önkormányzat adott 
helyet elismerésre méltó szer-
vezéssel, bonyolítással kelle-
mes, szép környezetben
Úgy gondoljuk a rendezvény 
sikeres volt, ismét elérte célját, 
megmutatta a hagyományőrzés 
és ápolás aktivitását, az idő-
sebb generáció összetartozását, 
társadalmunkban betöltött, na-
gyobb figyelmet, megbecsülést 

érdemlő szerepét. Ez a nap nem 
a magas fogyasztói árakról, a 
szégyenteljes alacsony nyugdí-
jainkról szólt, hanem zenével, 
tánccal, nótázással és egymás 
ölelésével feledtük a szürke hét-
köznapokat.
A rövid szónoklatok közül elfo-
gultság nélkül meg kell említeni 
az újraválasztott megyei elnök, 
Román Demeterné, Magdika 
szívhez szóló mondatait, bíztató 
szavait, együttérző gondolatait. 
A seregszemlén kb. 430 fő vett 
részt Balsától-Záhonyig – ahol 
a fellépőket műfajonként 3 fős 
női, szakmai zsűri értékelte 
és hirdetett első 3-3 helyezet-
tet elismerések átadásával. A 
nívós műsorban Naplemente 
Nótakörünk is fellépett 10 fő-
vel, eredményes szerepléssel, a 

középmezőnyben végeztek. A 
szakmai zsűri összesítése, érté-
kelése előtt, a fellépések után 
szép magyar dalokat és nótá-
kat hallottunk, melyre szinte az 
egész tömeg táncra perdült és 
énekeltünk közösen.
A remek hangulatú, jól szerve-
zett és végrehajtott egész napos 
rendezvény mindannyiunk szá-
mára kellemes kikapcsolódást, 
élményt és feltöltődést jelentett, 

melyből más települések, vá-
rosok önkormányzati vezetői is 
példát vehetnek.
A felejthetetlen rendezvény 
a Nyugdíjasok Himnuszának 
együttes énekelésével ért véget.
Köszönet minden szervezőnek 
és jelenlévőknek, találkozzunk 
legközelebb!

Molnár Ferenc 
Őszi Napfény Nyugdíjas 

Egyesület elnöke

A nagykállói Naplemente Nótakör tagjai is felléptek Sényőn

Közösség(i kertben) épül
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Vitaminok ABC-je
Vitaminoknak nevezzük 
azokat a szerves anyagokat, 
amelyek elengedhetetlenek 
a sejtekben zajló anyagcsere 
folyamatokhoz, valamint 
közreműködnek azoknak a 
biokémiai folyamatoknak a 
szabályozásában, amelyek 
során a táplálék hasznosul és 
energia keletkezik. 

A vitaminok 
nélkülözhetet-
lenek szerveze-
tünk számára, 
melyeket né-

hány kivételtől eltekintve nem 
képes előállítani, külső forrás-
ból kell fedezni az igényeket. 
Vannak zsírban oldódó (D, E, 
K, A) és vízben oldódó vitami-
nokat. Az utóbbit nem képes a 
szervezetünk raktározni, ezért 
napi szinten szükséges bevinni 
a szervezetünkbe! 
A-vitamin (retinol): szerepet 
játszik a bőr és a nyálkahár-
tyák megújulásában, ezáltal 
a sebgyógyulásban, de szá-
mos anyagcsere folyamat ka-
talizátoraként is funkcionál. 
Antioxidáns tulajdonságú, és 
elengedhetetlen a látáshoz, a 
leégett bőr regenerálódásához 
is. Hiányában a haj száraz lesz, 
a körmök elvékonyodnak, tö-
redeznek, a bőr kiszárad, meg-
vastagszik, hámlani kezd, és fo-
gékonyabb lesz a kórokozókkal 
szemben. A szürkületi vakság 
kialakulása és az ízérzés csök-
kenése a leggyakoribb tünetei, 
igen súlyos esetben pedig teljes 
vakság is felléphet. Táplálék-
források: máj, vaj, tojássárgája, 
répa, sárgadinnye, spenót, sütő-
tök, tengeri halak. Túladagolása 
esetén a következő tünetek lép-
hetnek fel: a hajhullás, viszke-
tés, hámlás, étvágycsökkenés, 
fejfájás, hányás, májkárosodás. 
Különösen veszélyes ez a vá-
randósok számára, mert magza-
ti károsodás is kialakulhat!
B-vitaminok: A B-vitaminok 
a bőr és a hajhagymák anyag-
cseréjében játszanak fontos 
szerepet. Növelik bőrünk ellen-
álló képességét, erőssé teszik a 
hajat, védenek a hajhullástól, 

és késleltetik az őszülés fo-
lyamatát. Hiányukban fellép 
a szájzug berepedezése, a bőr 
vörössé, duzzadttá válhat, hám-
lani kezd, az ajkak kicserepe-
sednek. B2-vitamin megtalál-
ható burgonyában, spenótban, 
tejtermékekben, aszalt gyümöl-
csökben, gombában, tojásban. 
A B5-vitamin szinte minden 
élelmiszerben megtalálható, így 
többek között a belsőségekben, 
hüvelyesekben, brokkoliban, 
tojásban. A B6-vita-
min fő forrásai 
a banán, az 
avokádó, 
a tojás, 
a máj 
és az 
élesz-
tő. A 
biotin 
( B 7 -
v i t a -
m i n ) , 
e g é s z -
s é g e s e b b é 
teszi a hajat és 
a körmöket, hiánya-
kor bőrgyulladással, a szőrzet 
kihullásával, a körmök feltöre-
dezésével számolhatunk. Fára-
dékonyság, étvágycsökkenés, 
depresszió, magas koleszte-
rinszint is a hiánytünetek közé 
tartoznak. A biotin forrásai a 
máj, élesztő, dió, paradicsom, 
hal, gabonafélék és a tojássár-
gája. A B-vitaminok családjába 
tartozó folsav a vörösvértestek 
képződésében vesz részt, to-
vábbá késlelteti a haj őszülését 
is. Várandósság alatt különösen 
fontos a megfelelő mennyiségű 
bevitele, hogy megelőzzük a 
magzat velőcsőzáródási rend-
ellenességeit. A folsav megta-
lálható a májban, élesztőben, 
olajos magvakban, zöld növé-
nyekben. 
C-vitamin: antioxidáns, ami 
részt vesz a fertőzések elleni 
küzdelemben. Elengedhetetlen a 
kollagén szintéziséhez, így a ru-
galmas, feszes bőr kialakulásá-
hoz. Segíti a vas bélben történő 
felszívódását, a sebgyógyulást, 
valamint lassítja a bőr örege-
dési folyamatait. Hiányában a 

bőr fakó lesz, nehezebben tartja 
meg a nedvességet, így koráb-
ban kezd el öregedni, továbbá 
pigmentfoltok képződhetnek 
rajta, kis pontszerű bevérzések 
jelenhetnek meg. Mivel víz-
ben oldódik, nem raktározó-
dik, ezért juttassuk be minden 
nap C-vitaminban gazdag friss 
gyümölcsök - citrusfélék, kivi, 
csipkebogyó és friss zöldségek 
(saláta, paradicsom, paprika, 
káposzta) - formájában. 

D - v i t a m i n 
(kalciferol): A 

D-vi tamin 
legismer-

tebb ha-
tása a 
cson -
t o k 
épsé-
gének 
m e g -

őrzése, 
m e l y 

d ö n t ő 
mértékben 

a kalcium-ház-
tartás szabályozásán 

keresztül történik. A kalcium a 
csontok alapvető építőanyaga, 
mely a bélből szívódik fel, eh-
hez pedig D-vitamin szükséges. 
Hiánya vagy alacsony szintje 
számos betegség kockázatát 
növelheti, a daganatos meg-
betegedések, szív-érrendszeri 
betegségek, magas vérnyomás, 
agyvérzés, meddőség, asztma, 
valamint a 2-es típusú cukor-
betegség és túlsúly. Az ala-
csony D-vitamin szint, kétszer 
nagyobb esélyt ad a depresszi-
óra és a figyelem, koncentrá-
lóképesség zavarára. Jótékony 
hatású sclerosis multiplexben, 
gyulladásos reumatológiai és 
egyéb autóimmun kórképek-
ben. Megtalálható a kefirben, 
joghurtban, kemény sajtokban, 
margarinban, halakban, tojás-
sárgájában. 
E-vitamin (tokoferol): 
fontos szerepet tölt be 
szervezetünk fehérje-, 
szénhidrát-és zsír-
anyagcseréjében, va-
lamint a folyadékház-
tartásban. A betegség 

utáni felépülésben segítséget 
nyújt, fokozza a sejtek re-
generációját, így segítve a 
legyengült állapot megerő-
södését. Az E-vitamin fontos 
szerepet játszik a sejtfalak jó 
állapotának megtartásában, 
a bőr, az idegek, az izmok, a 
vörösvérsejtek, a vérkeringés 
és a szívműködés egészségé-
nek megőrzésében. Hozzájá-
rul az öregedési folyamatok 
gátlásához, segít az időskori 
látásélesség megőrzésében, 
csökkenti a magas vérnyomás 
kialakulásának kockázatát. A 
növényi olajok, vagyis a nap-
raforgó-, búzacsíra-, tökmag-, 
olíva-, lenmag-, kukoricaolaj, 
a gabonacsírák, a mogyoró, a 
mandula, az édesburgonya, a 
hüvelyes növények, a gyümöl-
csök, a gabonapelyhek, a dió, 
mazsola, a zöld leveles zöld-
ségek, az állati eredetű élelmi-
szerek közül a hús, a máj és 
a tojás tartalmaz jelentősebb 
mennyiségű E-vitamint.
K-vitamin: részt vesz a csont-
anyagcserében és a véralva-
dásban. Hiányában alakulhat 
ki elhúzódó véralvadás. A 
K-vitamin csökkenti az ér-
elmeszesedés és a szív- és 
érrendszeri betegségek koc-
kázatát. Sok élelmiszer tar-
talmazza, karfiol, kelbimbó, 
kelkáposzta, karalábé, spenót, 
savanyú káposzta, sajt, tojás. 

Besenyei Zsófia
EFI munkatárs

Egészségfejlesztési Iroda 
Nagykállói Járás
4320 Nagykálló,  

Szabadság tér 13.
Telefon: 42/599-700 /2151

E-mail:  
efi.nagykallo@gmail.com

Segítő gondolatok az egészség területeiről
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Jubilált az Ulti-Fiesta Eddig veretlen az 
asztalitenisz csapat

Nemzetközi röplabda 
tornát tartottak

Szurkoljunk együtt!

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. október 29. 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:





Tizedik alkalommal ke-
rült megrendezésre 
Nagykállóban, az Óbester Ét-
terem és Kávézó különtermé-
ben a hagyományos (kocsmai 
ulti) szabályoknak megfelelő 
versenyünk.

Tíz évvel ezelőtt egy ötlettől 
vezérelve szerveztük az első 
versenyünket, melyen 6 fő vett 
részt. Akkor még csak helybe-
li lakosok versenyeztek a Nap 
Strandon. Ma már elmondhat-
juk, hogy a többszörösére nőtt 
a résztvevők száma, mivel 30-
35 fő vesz részt a a bajnoksá-
gon, akik megyénkből és azon 
túlról is érkeznek hozzánk erre 
a napra, például Nyíregyházá-
ról, Debrecenből, Kisvárdáról, 
Tiszabercelről, Budapestról. 
Meg kell említsem, hogy (a 
szervezőkön kívül) egyetlen 
versenyző volt Hidegkúti Mik-
lós személyében, aki az összes 
eddigi alkalommal asztalhoz 
ült. 

A jubileumi verseny eredmé-
nyei:
1. helyezett: Szabó Bertalan 
(Kisvárda)
2. helyezett: Kovács Zoltán 
(Kisvárda)
3. helyezett: Szabolcsi Atti-
la (Nagykálló)

A szokásos díjakon kívül a ju-
bileum alkalmából egy üveg, 
erre az alkalomra tervezett 
pezsgőt kaptak ajándékba a 
résztvevők.
Jövőre szeretettel várjuk régi 
és új játékosainkat az ulti-
fiesta-ra! Szabolcsi Attila

Október első szombatján 
ismét megtelt a Városi 
Sportcsarnok játékosokkal, a 
Nagykállói Röplabda Sport-
egyesület (NARE) ugyanis ek-
kor rendezte meg a XI. NARE 
Teremröplabda Kupát.

A koronavírus-járvány miatt, 
több mint egy év kihagyás után, 
ismét nemzetközi viadalon 
mérkőzhettek meg a röplabda 
játékosok. A nagykállói Városi 
Sportcsarnokban, október 2-án 
megtartott viadalra - a vendég-
látó NARE két csapata mel-

lett - külföldről Csehországból, 
Szlovákiából, Ukrajnából és 
Romániából érkeztek röplabdá-
zók. A megye városaiból pedig 
Nyíregyházáról, Nyírbátorból, 
Mátészalkáról, illetve a szom-
szédos Hajdú-Biharból, Hajdú-
nánásról vettek részt játékosok. 
Összesen tíz csapat mérkőzése 
zajlott a nemzetközi sportese-
ményen, Nagykállóban.
A teremtorna végeredménye:
3. helyezett: Írisz (Szlovákia)
2.helyezett: Zilah (Románia) 
1. helyezett: NARE-1 
(Nagykálló)

A Nagykállói VSE következő hetekben zajló mérkőzéseinek 
időpontja és helyszíne:

Nagykállói VSE - Geszteréd FC 2021. 10. 24. 14 óra (Nagykálló Sportpálya)
Nagykállói VSE - Kótaj SE 2021. 10. 31. 13 óra (Nagykálló Sportpálya)
Ófehértó Sportegyesület - Nagykállói VSE 2021. 11. 07.  13 óra (Ófehértó 
SE Sportpálya)
Nagykállói VSE - Tiszavasvári SE 2021. 11. 14. 13 óra (Nagykálló Sportpá-
lya)
Baktalórántháza VSE - Nagykállói VSE 2021. 11. 21. 13 óra (Baktalórántháza 
Sportpálya)

A bajnokság három fordulóján 
vagyunk túl, amit eddig fölé-
nyesen megnyertünk. Az első 
mérkőzésen Nyírbátor, majd 
két nyíregyházi csapat ellen 
győztünk. A jó eredményekhez 
hozzájárul, hogy Horváth Józsit 
Hajdúnánásról, Mészáros Attilát 
Miskolcról sikerült visszaiga-
zolni. Csapatunk minden tagja 
nagykállói, Hriczu Tibivel, Sza-
bolcsi Attilával és Jónás Sán-
dorral kiegészülve, nagy esé-
lyünk van a megyei bajnokság 
megnyerésére, ami együtt jár az 
NBIII-ba való feljutással. Jelen-
leg Nagykállónak nincs NB-s 
sportcsapata, a nagy múltú asz-
talitenisz egyesületünk, elsőként 
nyitna ezen bajnokság felé. 
Eszközökkel is jól állunk, új 
asztalok, adogatógép, térelvá-
lasztók, felújított terem biztosít-
ja a szükséges jó körülménye-
ket. A Nemzeti Együttműködési 
Alapból kapott 750 ezer forin-
tos pályázati pénz egy részét 

is hasznosan költöttük el. Az 
egyesület versenyzői komp-
lett felszerelést és borításokat 
kaptak, a maradék összeget az 
utánpótlás-nevelés beindítására 
szeretnénk felhasználni. A ter-
münk maximálisan kihasznált, 
nagy sportélet van a régi OTP 
épületében. 
Az útról kíváncsi szemek figye-
lik a kiszűrődő fényben játszó, 
jókedvű, összetartó egyesület 
játékosait. Igen, ez volt a cél, 
jó versenyeredmények, jóked-
vű, összetartó csapat, akikkel 
rendszeresek az összejövetelek, 
mint nyáron is, amikor meghív-
tuk Klampár Tibort egy főzéssel 
egybekötött bemutató edzésre. 
Decemberre újabb jó hírrel szol-
gálhatok! A nagykállói szárma-
zású Karsai Ferenc - volt oszt-
rák szövetségi kapitány - egy 
bemutató edzésre örömmel jön 
városunkba, amire szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Jónás Sándor

Villámrajtot vettek a nagykállói pingpongosok

Az idei verseny győztesei
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ELHUNYTAK 2021. szeptember-október  

Varga József (Sport u.)
Sulyom Mihály (Sport u.)
Czerula Mihályné (Mezőgép út)
Baranyi Sándor (Biriszőlő út)
Kukucska Jánosné (Szakolyi út)
Péter Tiborné (Szakolyi út)

Dormán Ernőné (Magyi út)
Csányi Andrásné (Kossuth út)
Bódi Zoltán (Simonyi út)
Juhász Józsefné (Arany J. út)
Motruk Miklós (Bátori út)

Édesapám emlékére

Lelked remélem békére talált,
S te már a mennyből vigyázol ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk! 

Édesapánk, 

VONZA ISTVáN 
halálának 4. évfordulója 

alkalmából emlékezik: lánya, fia, menye és két unokája.

SZIKORA MIKLÓS 
halálának 3. évfordulójára emlékezik szerető családja. 

Beteg teste megpihenni tért, 
Nehéz út volt, amit ő megélt,
Elment tőlünk, mint lenyugvó nap,
De szívünkbe él és örökké ott marad.

Sírodon míg virul a virág,
mind azt súgja,
hogy szomorúan gondolok rád!

Fájó szívvel emlékezünk 

MáNyáK MIHáLy 
halálának 8. évfordulóján

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

I N G A T L A N
Nagykálló, Balassi B. u. 6. sz. alatti 
3 szobás ingatlan eladó. Telefon: +36 
30 466 1260
Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. szám 
alatt 2 szobás, ebédlős, fürdőszobás 
ház eladó. Az ingatlan tehermentes.  
Telefon: +36 20 988 7115
Érpatak, Petőfi S. úton összkomfor-
tos családi ház eladó. Falusi CSOK, 
babaváró hitel igénybe vehető. Tele-
fon: +36 30 626 4301

Ü Z L E T  K I A D Ó
Nagyálló, Szabadságharcos úton (az 
óvodával szemben) üzlethelyiség ki-
adó.  Telefon: +36 30 349 7653

E L A D á S - V É T E L
Eladó 100x197-es bejárati, üveges fa 
ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 Ft. Telefon: 
+36 20 242 4566
Szivacs laticel 120x90-es eladó. 
Irányár: 10 000 Ft. Telefon: +36 
30 387 6468
Eladó négyváltós tangóharmonika, 
kijátszott alaphegedű, falemezű dob-
gitár, versenysakk, önjáró benzines 
fűnyíró.  Telefon: +36 20 253 8170
Eladó 30 l zsíros kupa, 5 l zsíros kupa, 
2 db gyapjútakaró, 2 db gyapjú derék-
alj, egyszárnyú, fa, bejárati ajtó. Tele-
fon: +36 20 494 6360

Eladó 3 fázisról működő körfűrész, 
terménydaráló, ráadás kukoricamor-
zsolóval. Gázpalack kétégős gázró-
zsával - újszerű állapotban. Telefon: 
(42) 264 529
Eladó gázpalack (5 000 Ft), 6 db 
almásláda (4 000 Ft), 2 darab, tok 
nélküli, hőszigetelt ablakszárny 
135x80-as (12 000 Ft), egyszárnyas 
153x66-os méretű (9 000 Ft), 190x80-
as lemezajtó kerettel (6 000 Ft), fa 
ablak 150x180-as (10 000 Ft), 1” 
menetmetsző (1500 Ft). Telefon: (42) 
264 294
Eladó gázpalack, régi típusú gáztűz-
hely, háztartási fagylaltgép, akkus 
permetező (akku nélkül). Telefon: 
+36 20 253 8170
Eladó 3 fázisról működő gyümölcs-
daráló, nagyputtonyos szőlődaráló, 
kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig mérő 
molnár mázsa súlyokkal. Telefon: +36 
30 218 5958
Használt M-30-as műanyag láda, hid-
raulikus emelő (béka), 5q-16 mérő 
mérleg eladó. Telefon: +36 30 566 
0100
Eladó villanymotoros nagyteljesítmé-
nyű permetezőgép, fa állófogas, kü-
lönböző használt kéziszerszámok, 50 
m vászonbetétes gumislag. Telefon: 
+36 20 253 8170
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Nagykálló, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2110_Nagykallo.indd   1 2021. 09. 24.   10:16



nagykállói hírmondó16Mozaik

|

finomÓbest�
é��em és kávé

zó

Nagykálló
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Kóstold 
meg

Erdei 
kacsab�g�

Házi 
kacsab�g�

ínycsiklandóan

kacsa�
b�g�einket!

 ... Ja, de! 
EZ KACSA!

Ez nem kacsa!

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

a Viszokai Gumiszerviz 
telepén

értékesítés,
gumiszerelés,

javítás, tárolás

GUMIABRONCS


