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Ünnepi díszbe öltöztetik

Egyedülálló kályhacserép  
a XVI. századi Nagykállóból 

Korcsolyapálya nyílt
Tavaly döntött Nagykálló kép-
viselő-testülete arról, hogy 
szakemberek bevonásával 
próbáljanak utána járni az 
egykori várral kapcsolatos le-
genda árnyalatainak, feltárni a 
mélyben rejlő titkokat. 
A területen egy évvel ezelőtt 
talajradaros mérésekbe kezd-
tek a Magyar Nemzeti Múze-
um régészei. A kutatási ered-
mények igazolták, hogy egy 
látványos középkori vár falait 
rejti a Béke utca, ahol eddig 
semmilyen régészeti kutatás 
nem történt. A képviselő-tes-
tület ezért úgy határozott, 
hogy megbízza a Jósa András 
Múzeum régészeit: kezdjenek 
feltárási munkálatokba a terü-
leten, melynek eredménye a 

tudomány, a kultúra és a mű-
vészet szempontjából is érté-
kes lehet.
A Jósa András Múzeum szak-
emberei által a közelmúltban 
végzett feltárások részleteiről  
Jakab Attilát, a munkálatokat 
vezető régészt kérdeztük.
2021. szeptember 21.-28. és 
október 12. között tervásatást 
végeztünk az 1570-es évek-
ben épült, mára szinte nyom 
nélkül elpusztult nagykállói 
vár területén, a Béke utca 18. 
szám alatti telken. Felada-
tunk a forrásokból ismert vár 
régészeti kutatása volt, mely 
korábban még soha nem volt 
kutatva szisztematikusan. Cé-
lunk kettős volt. 

Folytatás 7. oldalon

Négyévszakos korcsolyapálya 
nyílt november 17-én a Kállai 
Kettős téren, amely speciális, 
nagy keménységű és sűrűségű 
műanyagból készült és a jégpá-
lyához hasonló csúszási, siklási 
élményt nyújt a korcsolyázók-
nak. A 210 négyzetméter nagy-
ságú pálya 2022. február 15-ig 
lesz a téren, keddtől vasárnapig, 

10 órától 21 óráig vehető igény-
be. Használata ingyenes, a hely-
színen korcsolya is térítésmen-
tesen bérelhető. A városvezetés 
célja az volt a korcsolyapálya 
megépítésével, hogy bővítsék a 
helyi és térségi amatőr, szabad-
idős sportlehetőségeket, vala-
mint új teret adjanak az egészsé-
ges életmód kialakításának.

A hónap utolsó vasárnapján az adventi koszorú 
első gyertyáját gyújtjuk meg. A világjárvány 
második éve mindenkinek kihívást jelent, de 
fontos, hogy beengedjük életünkbe a fényt. 
November 28-án megkezdődik az advent, a 
karácsonyra történő lelki felkészülés négy va-
sárnapon át tartó időszaka. Ilyenkor nemcsak 
környezetüket, házaikat, hanem szívüket és 
emberi kapcsolataikat is rendbe szeretnék ten-
ni a szeretet ünnepére készülő emberek.
Az önkormányzat munkatársainak köszönhe-
tően, a hagyományoknak megfelelően idén is 
ünnepi díszbe öltöznek városunk terei, utcái, 
a közintézményekben karácsonyi dekoráció 
fogadja a betérőket, esténként pedig díszkivi-
lágításban pompáznak az épületek. 
A város karácsonyfájára ezúttal is több felaján-
lás érkezett, ezekből a napokban választották 
ki azt, amelyik a Szabadság térre került. A fát 
Szidorné Győri Éva ajánlotta fel, aki a Budai 
Nagy Antal utcában lakik. A közel tíz méter 
magas fenyőt még otthonuk előző tulajdonosa 
ültette. Az évek során szép, terebélyessé nőtt, 
közel a szomszédék lakóházához, így jobbnak 
látták, ha megválnak tőle, ennek köszönhető-
en az idei ünnepi időszakban településünket 
díszíti.

A közterületeken már dolgoznak 
a szakemberek, hogy a fények ad-
vent idején felgyulladjanak

A Budai Nagy Antal utcáról érkezett 
a főtérre a város karácsonyfája
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„Egy nép kiáltott…”
Az idén Nagykálló adott ott-
hont az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszte-
letére rendezett Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 
megemlékezésnek.

A Szabadság téren tartott ün-
nepi megemlékezésen Hor-
váth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere köszöntőjében 
többek között arról beszélt, 
hogy a 65 éve történt októ-
beri események után büszkén 
mondhatták a résztvevők, 
hogy ugyan elbukott a har-
cuk, de megalkuvás és árulás 
nélkül, mindenüket feláldozva 
harcoltak hazánk függetlensé-
géért, egy élhetőbb életért! 
-Ez egy őszinte, önös érdek-
től mentes, nem számító, nem 
megalkuvó forradalom volt. 
Ezért lehetünk büszkék ’56 
hőseire, akik valamennyien 
példaképek lehetnek, a meg 
nem alkuvás szimbólumai - 
mondta Horváth Tibor polgár-
mester.
A megemlékezésen részt vett 
a térség országgyűlési képvi-
selője, dr. Simon Miklós, aki 
beszédében kiemelte, hogy 
1956 hősei - a két és félezer ál-
dozat, a majd’ 400 kivégzett és 
a közel 200 000 külföldre me-
nekülő honfitársaink -, azok, 
akik mértéket adtak hazasze-
retetből, küzdeni tudásból és 
ragaszkodásból. 
-Ők ragaszkodtak az elveik-
hez, gyűlölték a diktatúrát és 
felemelték Magyarországot. 
Tetteikkel mindnyájunknak 
évszázadokra példát mutattak 
– emelte ki az országgyűlési 

képviselő a megyei megemlé-
kezésen. 
A rendezvényen a magyar em-
berek szabadságszerető, meg-
alkuvást és elnyomást nem tűrő 
lelkületét méltató beszédében a 
helyszínére utalva Seszták Osz-
kár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke szólt 
arról, hogy több mint tíz éves 
hagyomány, hogy a megye egy-
egy településén ünnepeljék ál-
lami, nemzeti ünnepeinket, így 
méltó és igazságos, hogy az ősi 
vármegyeszékhelyen is közö-
sen emlékezzenek legtisztább 
forradalmunk, 1956 hőseiről.
 -A szabadságharcból a követ-
kező évtizedek, évszázadok 
magyarjai is erőt meríthetnek 
a mindennapok nehézségeihez 
és küzdelmeihez – mondta a je-
lenlévőknek a megyei közgyű-
lés elnöke.
Ezután a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium 
tanulóinak Népek Krisztusa, 
Magyarország című előadása 
következett, melyet az intéz-
mény tanárai Törőné Lupsa 

Mónika, Csíkné Majoros Szil-
via és Borsos Zsolt állított 
színpadra. A diákok igazi forra-
dalmi hangulatot teremtettek a 
Szabadság tér közönsége előtt, 
zenével, dramatizált jelenetek-
kel, korhű jelmezekben idézték 
fel a dicső és tragikus pillanato-
kat, emléket állítva a hősöknek. 
A nagy tapsot érdemlő előadást 
követően Gincsai Zoltán, a Ko-
rányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium igazgatója osztot-

ta meg gondolatait a sokasság 
előtt, melyben hangsúlyozta, 
hogy számára 1956-ról beszél-
ni ajándék és megtiszteltetés.
– A forradalom és szabad-
ságharc megmutatta, hogy 
minden nap keresnünk kell 
az igazságot. Az október-no-
vemberi eseménysorozat több 
nevet is kapott az évtizedek 
alatt: kezdetben ellenforradal-
mi banditák és vadállatok mé-
szárlásának titulálták, később 
ellenforradalomnak nevezték, 
de felbukkant a történelemben 
a népfelkelés és a sajnálatos 
események kifejezés is. Tiszte-
legni és megemlékezni először 
csak 1990-ben lehetett, annak 
köszönhetően, hogy a mártí-
rok utódai szüntelenül keres-
ték az igazságot – jelentette ki 
Gincsai Zoltán a Korányi igaz-
gatója.
A megemlékezés végén a meg-
jelentek az 1956-os áldozatok 
tiszteletére állított szobornál 
hajtottak fejet, helyezték el 
mécseseiket, koszorúikat.

OKTÓBERI VISSZATEKINTŐ

Nagykálló polgármestere arról beszélt, hogy ’56 hősei mindannyi-
unk számára példaképek

Emlékezzünk az áldozatokra és ne feledjük a hősöket!

A korányis diákok felidézték a dicső és tragikus pillanatokat 
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Megépültek

Többfunkciós lesz az 
új bölcsőde épülete

Nagykálló Város Önkormány-
zata tavaly, a koronavírus-jár-
vány miatt kihirdetett rendkívüli 
helyzet idején, azzal próbált se-
gíteni a városlakóknak, hogy a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft. Korányi konyháján készített 
ételt kedvező áron kínálta.
Az önkormányzat képviselő-tes-

tülete 2021.december 1-jével pá-
lyázat útján bérbe adta az Óbester 
Étterem és Kávézó üzemeltetési 
jogát. Az üzemeltetőváltás átme-
neti ideje alatt a vendéglátóhely 
zárva tart.
A Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. továbbra is hosz-
szú távon biztosítani szeretné a 

menüs étkeztetést a városlakók 
számára, amire (az átállás miatt) 
2021. november 29-től újra lehe-
tőség lesz.
A lakosság részére a napi menüt 
kedvezményesen 1000 forint/
menü áron biztosítják, amely 
a 06 20/442 6643 vagy a 06 
20/377 4380 telefonszámon ren-

delhető meg. A rendelés lehető-
ség szerint egy hétre előre, vagy 
a rendelést megelőző nap 10.00 
óráig adható le. A menü egyelőre 
helyszínen, a Korányi konyhán 
történő átvétellel rendelhető, de 
lehetőség lesz arra is, hogy aki 
igényli, hamarosan házhozszál-
lítással kérje.

Kedvezményes étkezés a Korányi konyháról

Hamarosa befejeződik a ke-
rékpárút építés a város északi 
részén, Napkor irányába, emel-
lett elkészült az új gyalogút a 
Kossuth úton, a kiskállói vá-
rosrészben pedig még nyáron 
megújult a járda- és bicikliút 
szakasz. 

Márciusban Nagykálló három 
pontján kezdődtek járdaépítési, 
illetve felújítási munkálatok. A 
város határában, a Napkor felé 
vezető út mentén kora tavasszal 
kezdték a tereprendezést a mun-
kagépek, a kerékpárút építésé-
nek előkészítését. A kivitelezésre 
Nagykálló Város Önkormányzata 
európai uniós forrásból nyert tá-
mogatást, s amelyből városunkban 
több bicikliút is készült. A projekt 
célja a biztonságos közlekedési 
feltételek megteremtése, aminek 
egyik eleme a városunk északi 
részén, a település közigazgatási 
határától, a Nagykálló-Napkor 
kerékpárút 1,1 kilométeres szaka-
szának a megépítése, amely csat-
lakozik a Nagykálló-Birketanya 
és a Napkor település által szin-
tén ebből a forrásból megvalósult 
kerékpárúthoz. A műszaki átadás 
ugyan még nem történt meg, de 
az említett szakaszt már birtokba 

vették a kerékpározók és a spor-
tolni vágyók. 
Szintén Nagykálló északi részén, 
a Kossuth úton - a Kisharangodi 
út végétől Napkor irányába – 
folytatódott a járdaépítés, ahol 
934 méter hosszan térkővel kira-
kott járda készült.
A projekt részeként felújításra ke-
rült kiskállói városrészben a járda 
és kerékpárút is. Itt a Bátori és 
Arany J. út 2,2 km-es szakaszán 
javították ki az úthibákat, majd 
újraaszfaltozták a szakaszt. 
A járda és kerékpárút építési és 
felújítási program városunk-
ban a „BiKe - VI. ütem - Fenn-
tartható közlekedés fejlesztése 
Nagykállóban” című TOP-3.1.1-
15-SB1- 2016-00010 azono-
sítószámú pályázaton nyert  
148 577 300 forint vissza nem 
térítendő támogatásból valósult 
meg az Európai Unió Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával.

Úgy tűnik a végtelenbe tart, mi-
közben Napkor határáig

Megépült a Kossuth úti térkő-
vel kirakott járda is

November 12-én helyszíni 
bejárást és sajtótájékoztatót 
tartott az új bölcsőde építési 
területén dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő és Hor-
váth Tibor polgármester.

- Az új, 36 férőhelyes intézmény 
része a Nyírség átfogó bölcső-
deépítési és bővítési programjá-
nak, melynek során jelenleg 15 
bölcsőde és minibölcsőde épül, 
bővül, illetve újul meg, ennek 
köszönhetően több száz új fé-
rőhellyel gyarapodik térségünk. 
A kisgyermekek elhelyezése 
nagyon fontos térségünkben is, 
mert ennek köszönhetően az 
édesanyák hamarabb munkába 
állhatnak, ami hatással van a 
foglalkoztatásra és a gazdaság-
ra – mondta dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő város-
unkban.
A bejáráson Horváth Tibor 
Nagykálló polgármestere beszélt 
arról, hogy a napelemrendszerrel, 
hőszivattyús padlófűtéssel felsze-
relt épület adottságai alkalmasak 
lesznek arra, hogy a bölcsődei 
férőhelyek mellett egyéb funk-
ciókat is el tudjon majd látni az 
intézmény.
-Az épület úgy lett kialakítva, 
hogy az emeleti részen egy több 
mint 50 négyzetméteres, meg-

osztható foglalkoztató is lesz. Itt 
egy sószoba kialakítását tervez-
zük, emellett átköltözne ide  a 
zenebölcsi a Híd Közösségi Ház-
ból, továbbá a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztéséhez 
szakembereknek biztosítanánk 
helyet – sorolta Horváth Tibor.
A polgármester elmondta, hogy 
az épület várhatóan februárban 
készül el, ezt követően zajlik 
a használatbavételi eljárás, így 
várhatóan szeptemberben, az új 
tanévben vehetik majd birtokba a 
gyerekek és a gondozók. A meg-
lévő, Petőfi utcai Pindur Palota 
helyén pedig további óvodai cso-
portszobákat alakítanak majd ki. 
Nagykálló Város Önkormányzata 
354 999 999 forint, vissza nem té-
rítendő támogatást nyert „A jövő 
bölcsődéje Nagykállóban” című, 
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 
azonosítószámú pályázat meg-
valósítására, amely az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. 

Még javában zajlik az építkezés a Bajcsy-Zsilinszky E. utcában
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A testületi ülésen történtekről

Közmeghallgatást tartottak 

Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
október 28-án tartotta soron 
következő ülését.

A testületi-ülés kezdetén 
Nagykálló Város jegyzője, 
Bereczki Mária az önkormány-
zat és hivatala működésének 
szempontjából lényeges jog-
szabályi változásokat ismertet-
te. Elsőként annak a kormány-
rendeletnek a részleteit, amely 
a veszélyhelyzetre tekintettel a 
gyermeket nevelő magánszemé-
lyek adóvisszatérítéséről szól. 
Ennek értelmében a gyerme-
ket nevelő magánszemélyek a 
2021-ben megszerzett önálló, 
nem önálló tevékenységből 
származó és egyéb jövedelem 
utáni adójának az adókedvez-
mények levonása utáni részét, 
maximum 809 000 Ft ösz-
szegig visszakaphatják. Az 
adóvisszatérítés azokat a sze-
mélyeket illeti meg, akik csalá-
di kedvezmény érvényesítésére 
jogosultak. Az adóvisszatérítés 
abban az esetben is megilleti 
a magánszemélyt, ha a csa-
ládi kedvezményt év közben 
nem ő érvényesítette vagy a 
jövedelemadó bevallásban a 
családi kedvezményt nem ő 
fogja érvényesíteni. Az elvált 
szülőket is megilleti külön-kü-
lön az adóvisszatérítés feltéve, 
ha a szülők 2021. év valamely 
napján családi adókedvez-
ményre még jogosultak voltak. 

Amennyiben az elvált szülők 
felváltva gondozzák gyermekü-
ket, így a családi kedvezmény 
50%-ára jogosultak, akkor 
adóvisszatérítés is megilleti 
őket.

** ** ** **
Nagykálló Város Képviselő-
testülete szeptemberben hir-
dette meg az önkormányzat 
tulajdonában lévő Óbester Ét-
terem és Kávézó bérbeadását. 
A kiírásra két ajánlat érkezett, s 
ezek közül a Dán-Kovács Kft. 
pályázatát fogadta el a testület. 
A bérlő 5 éves szerződést kö-
tött az önkormányzattal, 2021. 
december 1. napjától - 2026. 
november 30. napjáig, az aláb-
bi feltételekkel: a bérleti díj 1. 
évben 200.000.- Ft+ Áfa/hó+ 
felmerülő rezsiköltség, 2. évtől 
300.000.- Ft +Áfa/hó + felme-
rülő rezsiköltség.
A októberi testületi ülésen részt 
vett Dán-Kovács Norbert, a 
Dán-Kovács Kft. ügyvezető-
je, aki az étterem működteté-
sére vonatkozó elképzeléseit 
osztotta meg a jelenlévőkkel. 
Elmondta, hogy a vendéglá-
tóhelyet a szükséges felújítási 
(javítási, festési) munkák el-
végzése és az eszközök beszer-
zése után várhatóan december 
harmadik hetében nyitják meg 
a nagyközönség előtt. Az étte-
rem működtetésével kapcso-
latban beszélt arról, hogy nem 
csak a hagyományos ízekre 
építő, változatos ételkínálattal, 

hanem borestekkel, különbö-
ző kulturális és szórakozta-
tó előadásokkal is szeretnék 
szolgálni a vendégközönséget 
Nagykállóban.
Szintén pályázatot írt ki az ön-
kormányzat a tulajdonában lévő 
Kálló Étterem és tankonyha bér-
beadására, melyre a Mátészal-
kai Szakképzési Centrum tett 
ajánlatot, amelyet az alábbi fel-
tételekkel fogadott el Nagykálló 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete: a Kálló Étterem és 
tankonyhát  3 éves időtartamra, 
2021. november 1-jétől - 2024. 
október 31-ig adja bérbe. A 
bérlő az ingatlant oktatási célra 
használja, melynek bérleti díja 
200.000.- Ft+ Áfa/hó+ felme-
rülő rezsiköltség. Az épületben 
elsősorban határon túli tanulók-
nak, fiatal felnőtteknek szakács 
szaktechnikus, illetve vendég-
téri szaktechnikus végzettséget 
szeretnének biztosítani, mert 
jelenleg nagy a kereslet erre a 
képzésre.

** ** ** **
Korábbi testületi ülésen a kép-
viselők határoztak arról, hogy 
szakemberek bevonásával meg-
vizsgálják az Arany J. út végétől 
a Harangodi Üdülőterület bejá-
ratáig napelemes közvilágítás 
kiépítésének lehetőségét, mivel 
ennek az útszakasznak nincs 
megoldva a (meg)világítása. 
A Városüzemeltetési Csoport 
javaslata alapján az útszakasz 
biztonságos megvilágításához 

minimum 11 darab lámpatest 
elhelyezése szükséges, lám-
patestként a LVT napelemes 
utcai lámpákkal, amelynek be-
szerzési ára összesen 705 265 
Ft. A lámpák tartóoszlopaihoz 
szükséges faanyagot pedig az 
önkormányzat tulajdonban lévő 
területről szereznék be, s ame-
lyeket nagykállói fafaragó a 
környezetébe illő motívumok-
kal díszítene. Amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor megvá-
sárolják a szükséges oszlopo-
kat, amelynek körülbelüli költ-
sége 505 000 Ft.

** ** ** **
Az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület a korábban megszűnt 
vagy megszüntetett szakorvosi 
ellátások Nagykállóban törté-
nő újra indítására vonatkozó 
kérelmet nyújtott be a képvi-
selő-testület felé. A kérelmük-
ben előadták: méltánytalannak 
érzik, hogy Nagykállóban nem 
működik szakorvosi ellátás, az 
idős, beteg embereknek be kell 
utazniuk a zsúfolt nyíregyházi 
kórházba. Kérésük teljesítésé-
hez kérik a képviselők segítsé-
gét és támogatását. A testület 
tagjai úgy határoztak, hogy az 
Őszi Napfény Nyugdíjas Egye-
sület kérelmével megkeresik a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház Sántha Kálmán 
Szakkórház vezetőségét a szak-
rendelések beindításának lehe-
tőségével kapcsolatban.

A Városi Sportcsarnokban 
október 28-án megtartotta 
éves közmeghallgatását 
Nagykálló Város Képviselő-
testülete. A fórumon Hor-
váth Tibor polgármester be-
számolt a 2021-es esztendő 
önkormányzat által vállalt 
feladatairól, fejlesztéseiről, 
beruházásairól, eredménye-
iről, illetve a megvalósítás 
alatt lévő pályázatokról. 

A közmeghallgatás kezdetén 
Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere dr. 
Petromán Viktóriát, a 
Nagykállói Járási Hivatal 
hivatalvezető helyettesét 
kérte, hogy a Covid elleni 
védekezésben végzett tevé-
kenységünkről számoljon be. 
A Nagykállói Járási Hivatal, 
mint Helyi Védelmi Bizott-
ság a járvány kezdete óta az 

illetékességi területünkön 
lévő háziorvosokkal tartják 
a kapcsolatot, majd a védő-
oltás megjelenése óta bizto-
sítják részükre a vakcinát. 
„Nagykálló tekintetében a 
miniszterelnökség statiszti-
kája szerint a város átoltottsá-
ga az országos átlagnak meg-
felelő, tehát 60 %” – mondta 
dr. Petromán Viktória.
A hivatalvezető helyettes 

beszámolója után dr. Simon 
Miklós, a térség országgyű-
lési képviselője szintén a vé-
dőoltás felvétele mellett tette 
le a voksát.
A közmeghallgatás ezt kö-
vetően Tömpe Sándor rend-
őr főhadnagy, a Nagykállói 
Rendőrőrs parancsnokának 
beszámolójával folytatódott, 
aki 2016 óta vezeti az őrsöt. 
Tájékoztatójában – többek 
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között – elhangzott, hogy egy-
értelműen látszik a rendőrőrs 
tevékenységében, hogy 2016. 
évhez képest 2020. évig, illet-
ve már az idei év szeptember 
végéig, hogy folyamatosan 
csökken a bűncselekmények 
száma. 2016-ban 544 bűncse-
lekményt követtek el a rend-
őrőrs illetékességi területén, 
2020-ban már csak 389-et. A 
lakosságot leginkább érintő 
bűncselekmények tekinteté-
ben ez a szám 2016-tól 250-
ről lecsökkent 148-ra, míg 
Nagykálló tekintetében 112-
ről 57-re.
A közmeghallgatáson ezt 
követően Horváth Tibor pol-
gármester Nagykálló Város 
Önkormányzata 2021. évben 
végzett munkájáról, jövőben 
megvalósítandó terveiről tar-
tott beszámolót. Elhangzott 
Nagykálló Város Képvise-
lő-testülete 2021. évben az 
önkormányzat feladatainak 
ellátására 2 353 185 349 Ft 
kiadási és bevételi előirány-
zatot hagyott jóvá. 2021. III. 
negyedévig két alkalommal 
kerültek az előirányzatok 
módosításra, melynek alap-
ján önkormányzati rendelet-
tel jóváhagyott költségvetési 
főösszeg 2 982 724 517 fo-
rintra módosult.
Az önkormányzat vagyona 
2021. szeptember 30-án az 
önkormányzati – intézmé-
nyeket is tartalmazó, össze-
sítő - vagyonmérleg alapján 
11 653 847 409 Ft. Az előző 
évihez viszonyítva a vagyon 
355 556 758 Ft vagyonnöve-
kedést mutat.
A város polgármestere ezt 
követően a folyamatban 
levő, illetve a jövőben meg-
valósításra váró pályázato-
kat sorolta fel, említést tett 
többek között a Bike - VI. 
ütem - Fenntartható közleke-
dés fejlesztése Nagykállóban 
című pályázatról, aminek 
köszönhetően több járdasza-
kasz és bicikliút épült, illetve 
újult meg a város területén, 
a bölcsődei férőhelyek ki-
alakítása, bővítése – A jövő 

bölcsődéje Nagykállóban 
megvalósításáról, a védőnői 
szolgálat épületének felújí-
tásáról, a lakhatási integráció 
feltételeinek megalapozása 
Nagykállóban - Leromlott 
városi területek rehabilitáci-
ója elindításáról. 
Ezt követően lakossági kér-
dések megválaszolására ke-
rült sor, ezek közül adunk 
közre néhányat.
Gégényi Pál: Strand esetében 
úgy tudom, hogy beszakadt a 
szívószál. Egy évvel ezelőtt 
volt még vele probléma. 
Horváth Tibor: Nem egy, ha-
nem több éve fennáll a prob-
léma.
Gégényi Pál: Tehát a szívó-
szál még mindig benne van, 
és emiatt nem lehet érdem-
ben jól használni?
Horváth Tibor: Nem szívó-
szál, hanem a fúrófej szakadt 
be. A víz ugyanúgy feljön, 
csak nem olyan mélységből.
Gégényi Pál: Nagykálló szür-
ke, poros, és ötlettelen, nem 
lehetne a diákokat bevonni, 
hogy egy kicsit színesebbé 
tegyék a várost? 
Horváth Tibor: Azt tapasz-
taltam, hogy az iskolák, a 
diákok aktívak ilyen téren. 
Egyébként mi nem tudunk és 
nem is akarunk rájuk kény-
szeríteni semmit. Vannak 
aktív tagok, akik a civil élet-
ben is szerepet vállalnak. Le-
hetőségeket biztosítunk, de 
senkit nem fogunk kötelez-
ni arra, hogy mit és hogyan 
végezzen. (A polgármester 
megjegyezte, hogy akik részt 
vesznek a városi rendezvé-
nyeken, láthatják a diákok 
aktív közreműködését, sze-
repvállalását.)
Bereczkiné Pápai Margit: A 
városi ünnepségek és ren-
dezvények tekintetében én 
azt gondolom, hogy igazán 
kiveszik részüket az intéz-
mények. Az október 23-ai 
ünnepségen egy nagyon szép 
műsort láthattunk a Korányi-
iskola diákjaitól, március 
15-ei műsort a Nagykállói 
Általános Iskola adta. Persze 

lehetnek még ötletek, de az 
nem igaz, hogy nem vonjuk 
be őket.
Antal Miklósné: Szeretném 
megkérdezni, hogy fásítás 
tervbe van-e véve?
Horváth Tibor: Ültetni fo-
gunk, amint az időjárás ezt 
lehetővé teszi, mert várjuk a 
csapadékosabb időt. Például 
a Nagybalkányi úton, ahol 
kivágtunk néhány fát a járda 
szélesítése miatt, vagy a vá-
roskertnél a parkban. 
Ács Sándor: Az ipari park 
kinek a tulajdonában van? A 
sportpálya és a régi művelő-
dési ház közötti elhagyatott 
földterületet nem lehetne va-
lahogy hasznosítani? Össze 
lehetne kötni a belvárost a 
sportpályával. Az ipari par-
kot, ha tényleg be szeretnénk 
telepíteni, akkor miért van 
ilyen foghíjasan beépítve? 
Miért nem sorban egymás 
mellett vannak a cégek? Tud-
juk, hogy mikor lesz a ren-
dezvényházból valami?
Horváth Tibor: Az ipari park-
ban van az önkormányzatnak 
is tulajdona, kb. 8-9 ha te-
rülete, ami a saját, illetve az 
önkormányzathoz tartozik az 
úthálózat, a közműhálózat, 
illetve a fogadóépület.
Nyilván lehetne hasznosítani 
a sportpálya és a művelődési 
központ közötti területet, de 
ezek az ingatlanok magán-
tulajdonban vannak, a pálya 
mellett van egy kicsi területe 
az önkormányzatnak. Egyéb-
ként lennének terveink, ha az 
ingatlanokkal kapcsolatosan 
tudnánk esetleg vásárolni be-
lőlük.
Arra a kérdésre, hogy miért 
nincsenek sorban az ingat-
lanok az ipari parkban, nem 
tudok mit mondani. Nem 
mondhatom meg, hogy ki 
hová építsen. Ha valaki vesz 
egy 1-2 hektáros területet, 
nem mondhatom neki, hogy 
húzza ki jobb szélre vagy te-
gye balra az épületet. Vásár-
láskor nyilván mindenki el-
dönti, hol szeretne építkezni 
és mekkora területen. 

A rendezvényházzal kapcso-
latban: jövő héten valószínű-
leg meg lesz az engedélyes 
terv, november végéig elké-
szül a kiviteli terv, az alap-
ján ki lehet írni a feltételes 
közbeszerzést, és utána már 
valószínűleg többet fogunk 
tudni.
Pető Mariann: Vannak ingat-
lanok, amelyek nagyon sze-
metesek. Van egy képviselő, 
akinek az ingatlana előtt sok 
a szemét, falevél. Nem tu-
dom, hogy miért van a köz-
munkásoknak raktára a város 
szívében, olyan frekventált 
helyen. A térkövön kis teher-
autó járkál, traktor pótkocsi-
val megrakva.
Horváth Tibor: Ezek közül 
én egy kérdésre tudok vála-
szolni: a traktor azért megy 
be, mert a falevelet hordja ki. 
Nem fog kimenni a falevél az 
út szélére.
Torma László: A legutóbbi 
közmeghallgatáson feltettem 
a kérdést a gyógyvízzel kap-
csolatban. Bereczkiné Pápai 
Margit képviselőasszony-
nak teszem fel a következő 
kérdésemet. A Márciusi ifjú 
szobornál elmondtuk, hogy 
le van törve a kard hüvelye. 
Mit tudott azóta intézni? 
Horváth Tibor: A stranddal 
kapcsolatban az ÁNTSZ en-
gedéllyel minden rendben 
volt. A gyógyvíz minősítése 
5 + 5 évig érvényes, jelenleg 
is az a minősítése, amíg nem 
vonják vissza.
Bereczkiné Pápai Margit: 
Állítólag, akik látták, hogy 
letört a kard egy része, azt 
mondták, hogy bekerült az 
iskolába. Kerestük, de nem 
került meg. Az előző testü-
leti ülésen a Ratkó szobor 
kapcsán felmerült újból a 
kard kérdése, és úgy beszél-
tük meg a testületi tagokkal, 
hogy amikor a szobor beol-
vasztása történik, itt lehe-
tőségünk nyílik majd arra, 
hogy ezt pótoljuk.
További részletek a www.
nagykallo.hu oldalon olvas-
hatók. 
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Oltási akcióhét a 
nagykállói kórházban is

Tisztelet és megbecsülés 
- a szociális ágazat  

dolgozóit köszöntötték

Az országban 101 megyei 
és városi kórházban várják 
az oltásra jelentkezőket 
november 22. (hétfő) és 
november 28. (vasárnap) 
között 7 és 19 óra között.

Az átoltottság további növe-
lése és a járvány megfékezé-
se érdekében 2021. november 
22-28. között oltási akcióhetet 
tartanak a kórházi oltóponto-
kon, így a nagykállói Sántha 
Kálmán Pszichiátriai Szakkór-
házban is. Az intézményben 
megemelt oltási kapacitással, 
időpontfoglalással és időpont-
foglalás nélkül is várják a még 
oltatlanokat, továbbá a máso-
dik, harmadik oltásra érkező-
ket. Az oltatlanok kivételesen 
előzetes regisztráció nélkül 
is érkezhetnek az oltópontra. 
Ez esetben regisztrációjukat a 
helyszínen végzik el és oltásuk 
érkezési sorrendben történik. 
Azoknak, akik már korábban 
regisztráltak az interneten, to-
vábbra is az időpontfoglalót 
javasolják akár az első, akár 
az elmaradt második vagy a 
harmadik oltásukat akarják 
felvenni. 
Az oltási akcióhét során  idő-
pontfoglalással és anélkül is le-

het érkezni az oltópontokra akár 
az első, akár az elmaradt má-
sodik, akár a harmadik oltásra. 
Időpontot azok tudnak foglalni, 
akik előzetesen regisztráltak a 
www.eeszt.gov.hu honlapon. 
Nekik javasolják is az időpont-
foglalást, ugyanakkor időpont-
foglalás nélkül is lehet érkezni 
azon a héten. Ebben az esetben 
az oltás érkezési sorrendben tör-
ténik. Az oltási akcióhéten azok 
az oltatlanok is mehetnek a kór-
házi oltópontokra, akik eddig 
még nem regisztráltak a www.
vakcinainfo.gov.hu honlapon, 
ez esetben őket a helyszínen re-
gisztrálják egy formanyomtat-
vány kitöltésével.
A kórházi oltópontokon az 
alábbi vakcinák állnak ren-
delkezésre: Pfizer, Janssen, 
Sinopharm, Astra Zeneca (el-
maradt második oltásokra, kor-
látozott mennyiségben, csak 
Nyíregyházán) és Moderna 
(csak Nyíregyházán). Astra 
Zeneca és Moderna vakciná-
val kapcsolatosan előzetesen 
az oltási koordinátorok adnak 
tájékoztatást az alábbi telefon-
számon: +36 42 599 700/2050-
es melléken).
Természetesen az akcióhét után 
is lehet jelentkezni oltásra. 

A Sántha Kálmán Pszichiátri-
ai Szakkórházban hónapok óta 
működik az oltópont, ahol az 

oltási program beindulása óta 
sokszorosára nőtt a dolgozók 
feladata az oltásokkal, illetve 

az azzal járó renge-
teg adminisztráció 
miatt. Nagykálló 
Város Önkormány-
zata az olykor em-
berfeletti munkát 
végző kórházi dol-
gozóknak ajándék 
ebéddel kedveske-
dett, amelyet Sőrés 
László alpolgármes-
ter és Virágos Sán-
dor, a Kállai Kettős 
Gazda Kft ügyveze-
tője adott át a közel-
múltban.

Ebédet vittek ajándékba

Változik a rendelési idő

November 12-e a szociális 
munka napja, amikor a szo-
ciális területen dolgozóknak 
mondunk köszönetet, akik 
a támogatásra szoruló em-
bereknek segítséget nyújtva 
áldozatkészen, szívvel-lé-
lekkel végzik munkájukat. 
A társadalom megbecsülé-
sének gesztusa ez az ünnep 
világszerte.

E nap apropóján az Élet For-
rása Egyesület szervezésében 
került megrendezésre az Ösz-
szefogás erejével érzékenyí-
tünk - Szociális dolgozók nap-
ja Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében című rendezvény, 
melynek keretében az arra 
érdemes szociális és gyer-
mekvédelmi területen dolgozó 
munkavállalók elismerésben 
részesültek.

Az eseményen a megye 20 leg-
kiválóbb szociális dolgozója 
elismerést vehetett át, köztük 
két nagykállói - az ágazatban 
dolgozó - munkatársat is jutal-
maztak. A Dél-Nyírségi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szol-
gáltató Központ Nagykállói 
Intézményegység Idősek 
Otthonának gondozója, Kiss 
Lászlóné és a Nagykállói Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzsere, Árpád-Nagy 
Beatrix vehette át - munká-
ja elismeréseként – az Assisi 
Szent Ferenc-díjat.
A munkatársak díjazása a 
szociális területen dolgozók 
mindegyikének nagy örömére 
szolgál, hiszen kevés lehetőség 
van az ilyen szakemberek elis-
merésére, akik nap mint nap a 
legjobb tudásuk szerint, elhi-
vatottan végzik munkájukat.

Kiss Lászlóné és Árpád-Nagy Beatrix is díjat vehetett át szociális 
területen végzett munkája elismeréseként

Az 1. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó dr. Németh 
Éva (dr. Nagy Erika körzete volt) rendelési ideje az alábbi idő-
pontokban történik a Nagykálló, Debreceni út 29. szám alatti 
gyermekorvosi rendelőben:

Hétfő: 8.30 - 12.30 
Kedd: 12.30 - 16.30
Szerda: 8.30 - 12.30

Csütörtök: 12.30 - 16.30
Péntek: 8.30 - 12.30 

Oltási rend: Kedd - Csütörtök 12.30 - 13.30 óra
Időpontfoglalás rendelési idő előtt és után maximum 1 órával.
Rendelő telefonszáma: +36 30 635 1401

Az önkormányzat ajándékát Virág 
Jánosné, a szakkórház telephelyi ápolási 
igazgató-helyettese vette át
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Egyedülálló kályhacserép  
a XVI. századi Nagykállóból 

Folytatás az 1. oldalról!
Egyrészt a jelenleg beépítetlen 
telek keleti végében látható, 
észak-déli irányú magaslat át-
vágása, melyről előzetesen azt 
gyanítottuk, hogy a sánc marad-
ványa. Másrészt a geofizikai ku-
tatásokat alapul véve, nagyjából 
a telek közepén szerettünk vol-
na egy kisebb szelvényt nyitni, 
mert a kutatás ide lokalizált egy, 
feltételesen kőből készült  épület 
maradványait. A 8 napon át tartó 
kutatás során végül 4 szelvényt 
nyitottunk, 50 négyzetméteren. 
A szelvényeket oly módon ala-
kítottuk ki, hogy azok révén 
egyben kelet-nyugati irányban 
hosszmetszetet kapjunk a telek 
rétegviszonyairól is. A szel-
vényekben átlagosan 1,5-2 m 
mélységig mélyültünk le. 

Mit találtak, milyen leletekre 
bukkantak a területen? 
Két szelvénnyel a sáncátvágást 
végeztük el. Ez már viszonylag 
csekély, mintegy 35-40 cm, más 
helyen 80-100 cm mélyen jelent-
kezett. Jól meglehetett figyelni, 
hogy annak tetejére – a vár pusz-
tulása után – később, különböző 
korokban épületeket emeltek, 
melyek kisebb-nagyobb mély-
ségben vágták a sáncot. A sánc 
betöltésből mázas kerámia-
anyag, kályhacsempe töredékek 
kerültek elő. Fémkeresővel a 
hányóból több ólomgolyót, ér-
mét is összeszedtünk. Utóbbiak 
restaurálása folyamatban van és 
fontos támpontot adnak majd a 
sánc építési idejére vonatkozó-
lag.
Az elért mélységben gerenda-
maradványokat, cölöplyukakat 
figyeltünk meg. Rendszert az 
elért szinten még nem adtak ki, 
ezek ugyanis nyilván egyfajta 
(rács)szerkezetet alkottak, me-
lyek közét földdel, agyaggal töl-
töttek ki. A gerendák és cölöpök 
leginkább beszakadások, üregek 
formájában, illetve a fakorha-
dékos betöltéssel jelentkeztek. 
Ennek oka, hogy a sánc felépí-
tése után, illetve a vár pusztulá-
sa után a sáncban lévő faanyag 
lassan korhadt el, s ezek helye 

csak részlegesen, illetve lassan 
töltődött fel a sáncból beszivár-
gó földdel. A teljes szerkezet 
megismeréséhez, nagyobb terü-
leten, további mélyülésre lenne 
szükség, már csak biztonsági 
okok miatt is. A sánc alját való-
színűleg így sem érnénk el, mert 
az feltehetően még legalább 2-3 
m mélyen, esetleg mélyebben 
lehet. Mindenesetre az említett 
két szelvénnyel sikerült a sáncot 
teljesen átvágnunk, ez alapján 
szélessége 21 m körül volt.
Egy további szelvény segítsé-
gével a geofizika által kimuta-
tott – feltételesen kőépületként 
meghatározott – épület helyét 
vizsgáltuk meg. Két méter kö-
rüli mélységben egy 80 cm szé-
les, nyugat-kelet irányú falat, 
pontosabban egy kiszedett ala-
pozási ároknak tűnő jelenséget 
észleltünk. A visszadobált téglák 
között néhány követ is megfi-
gyeltünk. Az épület funkciója 
egyelőre nem világos, s pontos 
kiterjedése sem volt meghatá-
rozható. 

Mire utalnak ezek a leletek? A 
feltárásnak köszönhetően mit 
tudtak meg az egykori várról? 
Izgalmasnak bizonyult az utol-
só szelvényünk, mely már biz-
tosan a vár belsejébe esik. 140 
cm körüli mélységben találtunk 
egy téglaalapozás maradványt, 
mely habarcsanyaga alapján 
középkorinak tűnik. A keleti ré-
szén, egy kályhamaradványként 
meghatározható omladékréteg is 
előkerült. Ezt, és az épületma-

radványt a későbbiek folyamán 
vágták át. Ezek már biztosan a 
várépítéshez kapcsolódtak, azaz 
az épület korábbi, mint a vár. A 
területen számos kályhacsempe 
került elő, melyek közül korhatá-
rozó jelentőségű egy szerencsés 
módon megmaradt nagyobb da-
rab. Ez ugyanis egy Szent Pétert 
ábrázoló kályha töredéke, amiről 
biztosan tudjuk, hogy az 1500-as 
évek fordulóján volt divatban. 
Így tehát a téglaépület, a kályha-
csempe – mely a téglaépülethez 
kapcsolódott – korábbi, mint a 
vár, azaz a város középkorához 
tartozik. Minősége alapján pe-
dig valamelyik magasabb rangú 
nemes, talán éppen valamelyik 
Kállay szobáját díszíthette. Ez 
persze szintén csak egy lehető-
ség, de mindenesetre jól jelzi, 
hogy izgalmas területet sikerült 
feltárnunk. A téglaépület kiugró 
lábazata egyben jól jelezte, hogy 
a középkori szint 1,5 m körüli 
mélységben jelentkezik, azaz 
az eltelt évszázadok alatt ennyi 
volt a feltöltődés. Ezek alapján 
kijelenthetem, hogy a területen 
jelentős eredményeket értünk el. 
Sikerült azonosítani a vár sáncát, 
megismertük annak szélességét, 
építésének módját. A város kö-
zépkorára vonatkozólag is új is-
meretekre tettünk szert, melynek 
legizgalmasabb tárgyi megnyil-
vánulása a megyében ezidáig 
egyedülálló Szent Péter alakos 
kályhacsempe. A viszonylag kis 
felületen végzett kutatás azt mu-
tatta meg, hogy a területen bő-
ven van még feltárni való, me-

lyek további izgalmas leleteket 
és felfedezéseket ígérnek.

Újabb feltárásról, a régészeti 
munka folytatásáról, illetve 
annak lehetőségéről Horváth 
Tibort, Nagykálló Város pol-
gármesterét kérdeztük.
Nagy öröm számunkra, hogy si-
került számottevő leletekre buk-
kanni a területen, illetve meg-
ismerni az egykori vár falának 
szerkezetét. A szakemberekkel 
folytatott egyeztetés során arra 
jutottunk, hogy következő lépés-
ben - más területek bevonásával 
- újabb talajradaros vizsgálatra 
lenne szükség, melynek során 
pontosítani lehetne a falak hely-
zetét, nagyságát, alaprajzát. En-
nek elvégzése az őszi-téli csapa-
dékos időszakban lenne célszerű, 
akkor ugyanis eredményesebb, 
pontosabb a (talajradaros)vizs-
gálat, nem beszélve arról, hogy 
az ott lakók könnyebben been-
gedik a szakembereket a kiskert-
be, hiszen nem tesznek kárt a 
veteményesben.
Az önkormányzat a további 
vizsgálatokra, feltárásra saját 
költségvetéséből tud pénzt biz-
tosítani, átcsoportosítani, de a 
jövőben szeretnénk pályázati 
forrást találni az örökségvédelem 
megfelelő kiírásain, hiszen ezek 
a munkák jelentős költségekkel 
járnak. De tudjuk, hogy az egy-
kori vár megismerése, feltárása 
Nagykálló Város számára kivé-
teles és egyedülálló lehetőség, 
ezért a munkát folytatni kell!

Hasonlóan nézhetett ki ép ál-
lapotában a nagykállói kályha-
csempe (Besztercebánya, 1500-
as évek fordulója)

A restaurálás alatt álló Szent 
Péter alakos kályhacsempe

A középkori épületmaradvány, 
környékén a vár építéséhez 
kapcsolódó cölöplyukakkal
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Sajátos, helyi népdalkincsünk: Ki énekelt? Kinek?
Emlékeztetőül: A Ma-
gyar Művészeti Akadémia 
Néprajzi Tagozata és az 
MTA BTK Zenetudományi 
Intézet együttműködésével 
2014-ben elindult a „Tiszta 
forrás település” program. 
Nagykálló 2019 január 12-
én kapta meg ezt a kitüntető 
címet a teljes magyarok 
lakta Kárpát-medencé-
ben hetedikként!  Hogyan 
lehetett ehhez hozzájutni? 
Pályáztunk a címre?  

Megtudtam, hogy a jelenkor 
nagykállói lakosságának már 
nem kellett semmit tennie. Ezt 
a címet ELŐDEINK szellemi 
alkotása, és évszázadok óta 
megőrzött öröksége jogán kap-
tuk. Azért a mennyiségében és 
minőségében is kiemelkedő 
népzenei anyagért, amellyel 
a mi Nagykállónk népe gaz-
dagította a magyar népdal-
kincs, a Magyar Népzene Tára 
gyűjteményét. A címmel egy 
márványtáblát kaptunk, hogy 
a népdalgyűjtés pontos hely-
színét megjelöljük vele és egy 
CD-n a városunkban gyűjtött 
összes dal kottaképét, vagy 
hangfelvételét. Megtudtuk, 
hogy a népdalok tudósai közel 
150 hangfelvételt, 264 lejegy-
zést készítettek, 18 gyűjtőnek 
48 helyi közlő énekelt. Azzal 
érdemelte ki Nagykálló ezt a 
kitüntető címet, mert 413, köz-
tük jó néhány különlegesen 
szép és értékes népdalt jegyez-
tek le itt, 1895 és 1980 között.
Hogyan kezdődött a gyűjtő-
munka? Az 1890-es években 
a Millennium, az 1000 éves 
évforduló megünneplésére 
készült Magyarország, azaz 
akkor még az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia. Megszületett 
a terv: össze kell gyűjteni, 
be kell mutatni a magyarok 
legértékesebb tárgyi, szel-
lemi néprajzi emlékeit. Az 
Ethnographia című folyóirat 
felhívást tett közzé: „kérik, 
hogy az írástudó emberek írják 
le a környezetükben lévő nép-

szokásokat, érdekes hagyo-
mányokat, sajátosságokat.” A 
felhívást látta Görömbey Péter 
nagykállói református esperes 
lelkész. Megbízta segédlel-
készét, Farkas Lajost, hogy 
írja le mindazt, ami a Kállai 
kettős táncunkról tudható. A 
fiatal tiszteletes kitűnően ját-
szott orgonán, tudott hallás 
után kottát írni, így számára a 
dallamok leírása nem jelentett 
technikai nehézséget. A tánc-
lépéseket megmutatni viszont 
kevesen tudták. Felkereste 
azokat az öregeket, akikre mint 
régi jó táncosokra emlékezett.  
Volt egykor kitűnő táncos, aki 
akkorra már ágyban fekvő, 
lábra állni nem tudó, gyenge, 
idős ember volt. Ám a lelkese-
dés nagy dolgokra képes! Az 
idős táncos fiaival felköttette 
magát a mestergerendához, 
hogy lábára nehézkedés nélkül 
megmutassa a Tiszteletes úr-
nak a tánclépéseket, aki szor-
galmasan jegyzetelt. Leírta 
hat dal kottáit és szövegét, s a 
hozzájuk tartozó mozgásokat.  
A Kállai kettős ekkor még pá-
ros tánc volt: azaz ha több pár 
táncolta is, de lány és fiú csak 
egymásra figyelve, csoportos 
koreográfia nélkül.
Ismereteink szerinti legkorábbi 
gyűjtés, lejegyzés a régi Kállai 
kettős hat dala volt: Hidegen 
fújdogál a szél; Kincsem ko-
mámasszony; Nem vagyok 
én; Jó bort árul Sirjainé; Fe-
leségem olyan jó; Azt mond-
ják, jól mondják. Farkas La-
jos tanulmánya megjelent az 
Ethnographiában és a Kelet-
Magyarország elődében, a 
Nyírvidékben is. 
És lám az írás megmarad: a 
megjelent tanulmány 25 év 
múlva hívta fel a magyar nép-
dalok elkötelezett tudósának, 
Kodály Zoltánnak figyelmét a 
Nagykállóban élő értékes dal-
lamokra. 1921 februárjában 
érkezett először városunkba, 
ekkor még csak kottafüzettel 
és tollal. Ekkor írta le a „Szól 
a kakas már” kezdetű szép 

hajnalozó népdalt. Hat évvel 
később 1926 novemberében 
került sor a református paróki-
án a Kállai kettős dalainak le-
jegyzésére. Két év múlva 1928 
júliusának első hetét itt töltötte 
a zenetudós Kodály. Fonog-
ráf készüléket hozott magával 
és 48 dalt rögzített 18 énekes 
közlőtől.
Kik énekeltek Kodály Zoltán-
nak?
1921. februári látogatásakor: 
Klein Ábrahám rabbi 53 éves; 
fia Klein Vilmos 16 éves 2 dal
Borsy Linuska 17 éves 1 dal
1926. november 7-én A nap 
eseményeiről részletes tudósí-
tást közölt a Nyírvidék c. lap
Közlők a táncosok: Vágó Lajos 
21 éves;+ 1 dal Borsy Linuska 
17 éves+ 1 dal;
Felülről fúj; Kincsem, ko-
mámasszony; Nem vagyok én 
- Vágó Lajos- Borsy Lina; Vas 
József-Borsy Karolina; Toka 
Menyhért- Borsy Ilona
1928. július első hete
Dr. Landerné, az Elme- és 
Ideggyógyintézet igazgatójá-
nak felesége 2 dalt énekelt
Czérna Sándor (63 éves)3 dal
Egrégyi Pelsőczy Mihály ny. 
jegyző (59 éves) 3 dal
Torma István ifj. (45 éves) 20 
dal
id. Torma Károly (71 éves) 1 
dal
Toka Károly 3 dal
Balázs Ferke prímás (30 éves) 
12 dal 
Végh József 1 dal
id. Torma István (71 éves) 2 
dal
Vágó Sándor (78 éves) 8 dal
A 18 közlő 54 dalt énekelt 
Nagykállóban Kodály Zoltán-
nak.
Kik voltak Kodály Zoltán utó-
dai, a Nagykállóba látogató 
népdalgyűjtők?
Volly István (1934)
Közlője: Szabó Sándor (34 
éves) 2 dal
A gazdasági válság, a háborús 
készülődés, a frontátvonulás-
ok miatt 1953-ig szünetel a 
népdalgyűjtés. A dalosok, tán-

cosok sorát elvitte a háború, a 
hadifogság.
Hollós Lajos (1952) 11 dal
Közlői: Tündik Jánosné sz. 
Májer Mária, Tündik István
Erdész Sándor (1953)
Közlői: Nagy Károly tanító, 
gyermek tánccsoport
Nagy Károly 1954. 04. 4 le-
jegyzés
Közlői: Tündik Jánosné (60 
éves), Nagy Károlyné (52 
éves).
Polónyi Péter és felesége 
Polónyiné Bacskay Kata 1955 
január 3 dal,1955. február 03. 
7 dal
Közlői: Plajos György, Juhász 
Ilona, Lukácsi Ferenc, Tün-
dik Jánosné, Tanyik Józsefné, 
Szuromi Mihály, Ozop 
Antalné
Sárosi Bálint 1955. 03.
Közlők: Kiskállói férfiak: 
Szuromi Mihály, D. Antal Já-
nos, Nagykállói cigányzené-
szek 2 dal
Polónyiné Bacskay Kata 1955. 
04. Kiss Tamás
Martin csoport: Martin György 
és Vargyas Lajos 1955. 11. 20.
Fodor Gyula (50 éves) prímás 
zenekarától Nagykállóban 20 
lejegyzés 
Kiskállóban 18 lejegyzés
Martin csoport: Martin György 
és Vargyas Lajos 1956. 04. 21.
Császárszálláson Haraszti Já-
nos
1960 után lassul, majd leáll a 
népdalgyűjtési kedv. Az 1970-
es években egy japán népze-
negyűjtő járt Nagykállóban. 
Cigányzenei felvételeket ké-
szített Ratkó József segítségé-
vel a Rézműves családdal.
Tisztelt olvasóim! Köszö-
nöm, ha figyelemmel kísérik 
a sorozatot! Kérem, ha vala-
kinek van tudomása a közlők 
életéről, fénykép róluk, ke-
ressen a Facebookon (Margit 
Harsányi)
(Csak másolatot kérek, az ere-
deti megmarad!) Legközelebb 
a dalokról szól majd a folyta-
tás.

Harsányi Gézáné
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2021. október 8-9-10-én 
Nagykállóban került sor a 
Csipkekészítők IX. Nemzet-
közi Találkozójára, amelyet 
Nagykálló Város Önkormány-
zata, a Nagykállói Népművé-
szeti Egyesület és a Magyar 
Csipkekészítők Egyesülete 
szervezett. A találkozóra 
77 csipkés jött el az ország 
különböző részéből, illetve 
Szlovákiából.

-A rendezvényt eredetileg 2020-
ban szerettük volna megtartani, 
de a koronavírus-járvány átírta a 
terveinket. Így aztán már készen 
álltunk a téma, az oktatók és a 
kiállítandó alkotások fogadására 
– mondja Félegyházi Józsefné, a 
Nagykállói Népművészeti Egye-
sület vezetője, a rendezvény fő-
szervezője. – Az idei találkozó 
előtt is pályázatot írtunk ki s, 
mellyel  megmozgattuk a csip-
késtársadalom fantáziáját, krea-
tivitását. A felnőtteknek a „csip-
kés sál, stóla, kendő" volt a téma, 
az ifjú csipkések pedig „kedvenc 
csipkém" készítésében mutat-
hatták meg tudásukat. Szinte 
miden csipketechnika képvisel-
tette magát. A zsűrinek így nem 
volt könnyű feladata, mikor a 
díjak odaítéléséről kellett dön-
teni, mert sok szép, színvonalas 
munka érkezett, ezért több, meg-
osztott díj született. 29 alkotó 36 
munkája vett részt, ebből 8 db a 
lengyel vendégeké, akik külön-

díjban részesültek. A háromna-
pos rendezvénynek ezúttal is a 
Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium adott otthont, míg a 
pályázatra érkezett munkákat a 
Kállai Kettős tér 1. szám alatti 
kiállító térben csodálhatta meg a 
közönség három héten át.
A háromnapos rendezvény ideje 
alatt a kézműves alkotók előadá-
sokon és szakmai gyakorlatokon, 
különböző csipketechnikákkal 
ismerkedhettek és mélyíthették 
el tudásukat.
-Nagy volt az érdeklődés min-
den oktató körül, hiszen a csip-
kések tudják, hogy az alapok 
megszerzése még nem elég. A 
míves munkák készítéséhez ál-
landóan fejleszteni kell az elmé-
leti és technikai tudást – mondta 
Félegyháziné Anikó az esemé-
nyen.
-Mindenki kedvére választhatott 
a technikák közül, az oktatók 
kedvesek és türelmesek voltak. 
A szünetekben finomságok - sü-
temények, pogácsa, alma, tea, 
kávé várt bennünket, a helyiek 
jóvoltából. A három nap alatt 
olyan sűrű programban volt ré-
szünk, hogy az idő villámgyor-
san elrepült. Sok új ismeret és 
tudás birtokában indulunk ha-
zafelé – értékelte a háromnapos 
eseményt Takácsné Bystrická 
Ludmila, aki Szlovákiából ér-
kezett városunkba a nagysikerű 
rendezvényre.

Október 31-én, a reformá-
ció emléknapján és új bor 
ünnepén hálát adtunk még 
valamiért, nevezetesen, 
hogy templomunk harang-
jai újra, méltóságuk teljé-
ben szólnak. De miért is baj, 
ha a harang nem szól?

Egyrészt azért, mert minden 
templom harangja hírül adja, 
hogy Isten népe, gyülekezete 
él egy településen. Hívogat 
az örömhír, Isten beszédének 
közelébe és gyászeset alkal-
mával is Isten halál fölötti ha-
talmát hirdeti.
Másrészt, hogy a harangok 
nem szóltak, egyszerűen azt 
is jelentette, hogy tartó- és hú-
zószerkezetük elavult. A hiba 
feltárásakor szembesültünk 
azzal, hogy a harangokat tartó 
vasúti sínek elöregedtek és 
fennáll a veszélye, hogy eltör-
nek. Ezért került sor először a 
tartószerkezet teljes cseréjére, 
majd ezt követően a húzó-és 
ütőberendezések korszerűsíté-
sére. Júliusban, a munkálatok 
közben villámcsapás érte a 

tornyot, mely tönkre tette az 
óraszerkezetet is. A felújítási 
folyamat tehát még tart, de ha-
rangjaink szólnak! 
Mindezért köszönet a javí-
tást végző szakembereknek, 
az anyagi támogatást adó 
Nagykálló Város Képviselő-
testületének, gyülekezetünk 
tagjainak és minden adakozó-
nak, de mindenekelőtt az élő 
Istennek. 

Repelik Gábor
református lelkész

„Harang csendül, ének zen-
dül,…”
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Az értékteremtés küldetés

Egy hangszer, két kéz

November 3-án a „Min-
den kép egy történet” 
kiállítással tisztelegtünk 
az idén 70 éves – kisebb-
nagyobb – megszakítással 
fennálló Kállai Kettős 
Néptáncegyüttesnek.

Sajnos, jelen pillanatban nem 
rendelkezik Nagykálló vá-
rosunk aktív Kállai Kettős 
Néptáncegyüttessel.
Így nagy tisztelettel 2021. no-
vember 3-án a 70 éves múltat 
képkiállítással elevenítettük 
meg. A képeken, amelyek a 
megnyitón készültek, hűen tük-
röződnek a hagyományozódás 
jelei, hisz a gyerekek spontán 
körbeállva táncoltak a zenére, 
miközben tanáraik táncoltak.
A kiállítás megnyitó-
jaként a Kállai Kettős 

néptáncballadából egy rész-
lettel tisztelgett Márton Atti-
la, Márton Julianna, Márton 
László és Márton Lászlóné 
a Kállai Kettős emlékének, 
majd Horváth Tibor város-
unk polgármestere mondta el 
köszöntőbeszédét, melyben 
reményét fejezte ki, hogy a 

múlt évben megindult Kállai 
Kettős Néptáncegyüttes újra 
felépítésével kapcsolatos szer-
vezkedés, az idén már 3 kis 
tánccsoport működését ered-
ményezte. A köszöntő után 
Márton Lászlóné (aki idén 
ősszel pontosan 40 éve, hogy 
kapcsolatba került a Kállai 
Kettőssel) táncos, a Kállai 
Kettős Közalapítvány elnöke, 
néptáncpedagógus és Már-
ton Attila Aranysarkantyús 
néptáncpedagógus mondta el 
gondolatait, emlékeit.
A kiállítás megtekinthető: 
hétköznapokon 10,00 – 16,00 
óráig.
November 5-én elindítottuk a 
„Múltidéző Táncház soroza-
tunkat.”
2021 év „tele van jubiláló ese-
ményekkel,” azt gondolom, 
hogy ezekről az eseményekről 

méltóképpen, a lehetőségek-
hez mérten kell emlékeznünk, 
ezzel is múltunk előtt tiszte-
legve.
2021. november 7-én volt 95 
éve annak, hogy Kodály Zol-
tán Nagykállóban járt, meg-
nézte a Kállai Kettős táncot, 
majd lejegyezte annak dalla-
mát. Ennek emlékére megko-
szorúztuk a 2001-ben állított 
Kodály Zoltán emléktáblát. 
Tisztelegve a 95 évnek, Ko-
dály Zoltánnak és nem utolsó 
sorban a Kállai Kettősnek, a 
táncosoknak.

Márton Lászlóné

Az egykori református parókia 
falán elhelyezett emléktábla 
őrzi annak emlékét, hogy Ko-
dály Zoltán Nagykállóban járt 
és lejegyezte a Kállai Kettős 
dallamát

A kiállítást Horváth Tibor polgármester nyitotta meg

Minden kép egy történet – 70 éves a Kállai Kettős című kiállítás 
megnyitóján

A Szegedi Harmonikások 
Egyesülete a közelmúltban 
rendezte meg a II. senior har-
monika versenyét a Tisza parti 
városban. A jó hangulatú ver-
senyen közel húsz, az egykori 
harmonikaművész, Tabányi 
Mihály emlékét is ápoló ze-
nész vett részt, akik az ország 
minden szegletéből érkeztek a 
Napfény fővárosába, Szeged-
re. Köztük a nagykállói Nagy 
János is, aki a muzsikus meg-
mérettetésen harmadik helye-
zett lett. 

Nagy János gyerekkora óta 
játszik a nép zongorájának is 
nevezett hangszeren. Zenei 
általános iskolában és Pesten 
tanult harmonikázni, a világ-
hírű Veszely Ernő harmonikás 
és zongoristától, majd felnőtt 
korában évtizedeken át főállá-
sú muzsikus volt a megye több 
városának éttermében, bárjá-
ban, szórakozóhelyén. A zene 
az életem – mondja az egyko-
ron vendéglátós muzsikus, így 
nyugdíjas éveiben sem tette el 
hangszerét és nemcsak odaha-

za, hanem ahol lehetőséget kap, 
játszik maga és mások örömé-
re. A jó időben Nyíregyháza 
közterein lehet vele találkozni, 
a Kossuth téren, a Házasság-
kötő terem előtt, vagy Sóstón, 
szerződésben áll ugyanis Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, így annak 
hivatalos harmonikása, akár-
csak Nagykállóban a Kállai 
Lakodalmas Egyesületnek és 
az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület Naplemente nóta-
körének.

Nagy Jánost egész életén át el-
kíséri a zene és a harmonika 
szeretete
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Tímea ismét dobogós lett

Idősek szép napja

2021. november 6-7-én, Ta-
tán rendezték meg a Felnőtt 
Súlyemelő Országos Bajnok-
ságot, melynek - dobogós 
helyet szerző - nagykállói 
résztvevője is volt.

Janics Tímeának köszönhetően 
egy ideje ismét van nagykállói 
súlyemelés, működik edzőte-
rem, ahol rendszeresek a fel-
készítő foglalkozások. A fiatal 
sportoló nem csak űzi ezt a 
sportot, népszerűsíti, propagál-
ja, edzi a fiatal korosztály tag-
jait, hanem maga is résztvevője 
a sportág versenyeinek, ahol 
minden alkalommal szép ered-
ményeket sikerült elérnie. 
Az idén Tata városa adott ott-
hont a súlyemelő Országos 
Bajnokságnak, melyen részt 
vett a nagykállói sportoló is.
-Nagyon vártam ezt a versenyt, 
melyre év eleje óta készültem 
Bobonka Gyula vezetésével, 
irányításával, akinek ezúton 
is szeretném megköszönni a 
támogatását, amit hónapról 
hónapra nyújtott számomra, 
illetve egyesületünk számára – 
mondta Janics Tímea súlyeme-
lő. - A tatai verseny előtt idén a 
minősítési szint teljesítése volt 
az első lépés, ami súlycsopor-
tomban (-49 kg) 94 kg összetett 
eredményt jelentett. Július vé-
gén, Tégláson teljesítettem ezt 
a szintet, ahol 98 kg összetett 
eredményt sikerült összehozni. 
A fiatal sportoló számára a kö-
vetkező megmérettetés szep-
tember 18-án volt, ami egy 
kiemelt erőpróbát jelentett a 
Magyar Súlyemelő Szövetség 
által szervezett Juhász Sándor 
emlékverseny keretein belül.  
Itt javítva korábbi eredményén 
101 kg-os összetettel zárta a 
versenyt, egyben szabad utat 
kapott a novemberi országos 
bajnokságra. 
- A közelmúltban megtartott 
Felnőtt Súlyemelő Országos 
Bajnokság az első komoly, or-
szágos szintű megmérettetést 
jelentette számomra, ami rend-
kívül motiváló is volt, hiszen 

ezen számos, kiváló sportoló 
vett részt, akiket eddig csak a 
közösségi oldalakon keresztül 
„követtem”, ismerhettem meg 
sportteljesítményüket. A ver-
senyhelyszín a tatai Olimpiai 
Központ volt, ami külön él-
ményt jelentett, hogy profesz-
szionális versenykörülmények 
fogadták a résztvevőket, profi 
edzők, sportolók, klubok sora-
koztak fel. Kitűzött célom el-
sősorban saját egyéni csúcsaim 
javítása, érvényes, helyes ver-
senyzés, pozitív versenytapasz-
talat, versenyrutin megszerzése 
volt. Ez mind-mind teljesült, 
eredményem pedig a dobogó 
harmadik fokára léptetett 109 
kg-os teljesítményemmel - sza-
kítás 46 kg, lökés pedig 63 kg 
– sorolta Janics Tímea.
A fiatal sportoló elárulta: célja, 
hogy a jövőben - magas szinten 
- tovább képezze magát, mind 
technikailag, mind kondíció-
ban, annak érdekében, hogy 
még feljebb léphessek a do-
bogón. Választott sportágában 
szerzett tapasztalatával pedig 
segítse egyesülete és annak 
tagjai fejlődését, növekedését. 
-Bízok benne, hogy a fiatal ta-
nítványaim jövőre már a ver-
senyeken is csatlakoznak hoz-
zám, s remélhetőleg sok-sok 
éremmel, kupával gyarapítják a 
nagykállói súlyemelő klub pol-
cait – tette hozzá Janics Tímea, 
aki mindezek mellett köszöne-
tet mondott Nagykálló Város 
Önkormányzatának egész éves, 
nagyvonalú támogatásáért.

Október 1. az idősek világ-
napja. Nagyon szép, kellemes 
hangulatú megemlékezést 
kaptunk e nap alkalmából 
a nagykállói önkormányzat 
részéről. Köszönjük szépen 
az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület tagjai nevében!
Egyesületünk tagjai minden 
évben kétszer megtartják név-
napjukat, az első és második 
félévben esedékeseket.  Ok-
tóber 4-én délelőtt a Haran-
godon gyűlt össze a társaság, 
szinte teljes létszámmal, ahol 
a jelenlévőket Molnár Ferenc 
elnök úr meleg szavakkal kö-
szöntötte. Még verset is írt az 
ünnepelteknek, de az szinte 
mindenkihez szólt. Gratulá-
lunk neki és köszönjük szé-
pen mindannyiunk nevében. 
A köszöntő után a kötetlen 
beszélgetést megelőzően 5-10 
perces tornagyakorlat követ-
kezett, amit az elnök úr vezé-
nyelt – nagyon katonásan.
A tornát „túléltük”, köszön-
töttük és kínálgattuk egymást 
egy kis pálinkával, sütemény-

nyel, ahogy illik. Volt idő 
beszélgetésre, többen a sétát 
választották, gyönyörű napos 
idő lévén ezt kár lett volna ki-
hagyni. Szedtünk galagonyát, 
aminek a teája csökkenti a 
vérnyomást; kökényt, amiből 
finom lekvárt lehet főzni és 
csipkebogyót, amiben sok a 
C-vitamin. Láttunk még sok 
kis ürgét a dombok között, 
amint szaladgáltak, ágaskod-
tak, élvezték a napsugarakat. 
Kellemesen elfáradtunk a sé-
tában. Megérkezett az ebéd, 
amit mindenki jó étvággyal 
elfogyasztott, finom volt. Kö-
szönjük a szakácsnak!
Klubtagjaink egyszerű embe-
rek, de annál nagyszerűbbek. 
Szeretnek dalolni, táncolni, 
amit elősegít Nagy János tag-
társunk, aki szívvel-lélekkel, 
szeretettel húzza a harmoni-
káján a nótánkat, ki mit kért. 
Köszönet János neked ezért az 
önzetlenségért! Már délutánra 
járt az idő, de a hangulat még 
mindig nagyon jó volt. Aki 
bírta még szusszal az éneket, 
aki tehette táncolt. Én is így 
voltam ezzel, a zene, a tánc a 
füledben, a lényedben marad, 
még 3 nap múlva is dalolok 
és jár a lábam, ha tehetem. Ti 
nem így vagytok vele?
Szép volt ez a nap is, ragyo-
gás az őszi napfényben. Kívá-
nom, hogy legyen még időnk 
többször így élvezni egymás 
társaságát, tisztelettel, szere-
tettel, jókedvvel! Köszönöm 
ezt a napot az elnök úrnak 
és minden kedves tagtársam-
nak!

Gégény Lászlóné Ancsa,  
fb. tag

Hatalmas teljesítmény van a kis 
medál mögött

A mozgás az egyik legfontosabb 
tevékenység – minden korban

Ezúttal is tartalmas napot tudhatnak maguk mögött 
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Az ősz a bőséges gombatermés 
igazi szezonja. A csapadékos 
időszak a Nyírségben novem-
ber elején kezdődött. Várha-
tó tehát - amennyiben nem 
lesznek komolyabb éjszakai 
fagyok -, hogy a vadon termő 
gombák tömegesen fognak 
megjelenni. Ezek közül ehető 
gombafajok: szürke tölcsérpe-
reszke, lila pereszke, lila tönkű 
pereszke, rizike, gyűrűs tuskó-
gomba, (késői) laskagomba, 
fenyőtinóru.
Mérgező fajok: galócák, pók-
hálós gombák, susulykák, kis-
termetű őzlábgombák. Ezek a 
gyakoribb gombafajok, de ettől 
sokkal több – ritkább – gomba 
is megjelenik, ehető és mérge-
ző egyaránt. 
Ha a gyűjtők saját, azonnali 
igényüknél többet gyűjtenek, 
eltehetik későbbi felhasználás-
ra. Nekem személy szerint be-
vált módszerem a következő: 
nyersen megtisztítom, felsze-
letelve, bezacskózva (mosás 
nélkül) lefagyasztom. Így akár 
egy évig is eltehető. Megmos-
ni csak felhasználás előtt kell, 
hogy a víz ne fagyjon bele a 

gombába. A felszeletelt, meg-
tisztított gombát szétterítve 
tálcán, vagy felfűzve meleg 
helyen szárítani is lehet. Ezen 
kívül még több formája van a 
tartósításnak, de az említett két 
technika a legmegbízhatóbb.
Továbbra is a lakosság rendel-
kezésére állok otthonomban 
gombavizsgálatra, forduljanak 
hozzám bizalommal.
Eredményes gombagyűjtést kí-
vánok!

Jónás Sándor
Nagykálló, Jókai M. u. 20.

Telefon: +36 42 263 831

Közélet

A késői laskagomba október-
től decemberig, lombos fákon 
vagy azok tuskóin, fahulladé-
kon növő, gyakori faj

Gombahíradó

Fűtsünk, de nem 
mindegy mivel!

E-számlával csak 
nyerhet!

Tisztelt Felhasználó!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy 
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ügyfelei 
számára 2021. november 1. 
napjától e-számla szolgáltatá-
sunk kibővült a saját e-számla 
szolgáltatásunkkal.
Kérje számláit a www.
nyirsegviz.hu oldalon regiszt-
rálva, így a számlákat a saját 
e-mail címére küldjük. Ne fe-
ledje, mindezzel hozzájárul a 
környezet védelméhez is! 
A regisztrációhoz mindössze a 
következőket szükséges meg-
adnia:
• Számla sorszáma: [A számla 
első oldalán, jobb felső részen 
található.]
• Felhasználó azonosító szá-
ma: [A számla első oldalán, a 
bekeretezett részben a / előtti 
azonosító.]
• E-mail cím: az Ön e-mail 
címe, ahová számláit küldhet-
jük. A regisztrációval Ön vállal-

ja az elektronikus számlabemu-
tatás igénybevételét, valamint 
azt is, hogy számláit a jövőben 
banki úton (bankkártyás fizetés, 
átutalás, vagy csoportos besze-
dési megbízás) egyenlíti ki. 
Könnyítse meg életét az 
e-számla igénylésével, mert 
E-számlával csak nyerhet – 
elsősorban időt és energiát, az 
átállásra történő nyeremény-
játékunkkal pedig a 2021. de-
cember 15-én sorsolásra kerülő 
3 db okostelefon egyikét, vagy 
a 2022. március 31-én kisorso-
landó 20 db családi állatkerti 
(Nyíregyházi Állatpark) belépő 
(2 felnőtt, 2 gyerek) egyikét!
Az e-számlához kapcsoló-
dó NYEREMÉNYJÁTÉK-
kal kapcsolatban a www.
nyirsegviz.hu oldalon olvashat 
részletesebb tájékoztatást.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Az Ön víziközmű- 

szolgáltatója

Megkezdődött a fűtési 
szezon, azonban nagyon 
nem mindegy, hogy mivel 
tüzelünk. A legismertebb 
tüzelőanyagok a fa, a szén 
és a földgáz. A tüzelő-
anyag minél tökéletesebb 
elégetésével megvalósít-
ható a környezetkímélő 
üzemeltetés is. Fontos, 
hogy tüzelőberendezéseink 
kialakítását szakemberre 
bízzuk és gondoskodjunk a 
rendszeres ellenőrzésről és 
karbantartásról.

Az egyik legjelentősebb 
egészségügyi kockázati té-
nyező a légszennyezettség. 
Magyarországon tilos sze-
méttel tüzelni, ennek ellené-
re mégis rengetegen égetnek 
hulladékot a kazánban vagy 
kályhában.
A hulladékok elégetésére a 
háztartási tüzelőberendezé-
sek alkalmatlanok.  A hul-
ladék fűtőértéke nem olyan 
magas, mint más alapanyag-
oknak, másrészt a környe-
zetre is rendkívül káros. A 
szennyezőanyagok kibocsá-
tásának csökkentése, a le-
vegőminőség javítása közös 
érdekünk. A nem megfelelő 
körülmények között az égetés 
során keletkező légszennyező 
anyagok közvetlenül és hosz-
szabb távon közvetve komo-
lyan veszélyeztetik az emberi 
egészséget. Magyarországon 
a hulladékok nyílt téri vagy 
háztartási tüzelőberendezés-
ben történő égetése több mint 
15 éve jogszabályilag tilos, 
jogsértő tevékenység, amely 
többszázezer forintig terjedő 
bírsággal sújtható.
 A jelenleg hatályos, a levegő 
védelméről szóló 306/2010. 
(XII.23.) Korm. rendelet 27. § 
(2) és (3) bekezdése szerint:
(...) hulladék nyílt téri, vagy 
a hulladékok égetésének fel-
tételeit rögzítő jogszabályban 

foglaltaknak nem megfelelő 
berendezésben történő égeté-
se, a háztartásban keletkező 
papírhulladék és veszélyes-
nek nem minősülő, kezelet-
len fahulladék háztartási be-
rendezésben történő égetése 
kivételével tilos. Nyílt téri 
hulladékégetésnek minősül, 
ha a hulladék – az elemi kár 
kivételével – bármilyen ok-
ból kigyullad. Lábon álló nö-
vényzet, tarló és növényter-
mesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék nyílt téri 
égetése tilos.
A bírságtételeket az idézett 
Kormányrendelet 9. mellék-
letében találja. A bírságo-
lással kapcsolatos hatósági 
mérlegelési jogkörök pedig a 
Kormányrendelet 34. §-ában 
találhatók.
A szomszéd füstölését tehát 
csak bizonyos mértékig kell 
eltűrni a szomszédoknak.
Mivel a környezet védelme 
közügy, ezért a környezet 
védelmének szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 
97. § (2) bekezdése kimond-
ja: mindenkinek joga, hogy 
környezetveszélyeztetés, 
környezetkárosítás vagy kör-
nyezetszennyezés esetén a 
hatóságok figyelmét erre fel-
hívja.
A területi és járási környezet-
védelmi hatósági feladatokat 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Főosztálya látja el 
(4400 Nyíregyháza, Kölcsey 
Ferenc utca 12-14.). Bejelen-
tést környezetveszélyeztetés, 
környezetkárosítás vagy kör-
nyezetszennyezés esetén a 06 
42/598 930 telefonszámon 
lehet tenni.

Óvjuk egészségünket!
Bereczki Mária

jegyző
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Felhasználói tájékoztató 
illegális csapadékvíz  

bekötés ellenőrzéséről

Tisztelt Felhasználó!
Az utóbbi időszak csapadékos 
időjárása miatt jellemzően 
megszaporodtak a szennyvíz-
elvezető csatornarendszeren 
a hidraulikai terhelés miatti 
visszaduzzadások, elöntések.
Ezúton is szeretnénk felhív-
ni a figyelmét arra, hogy a 
szennyvíz közcsatorna háló-
zatba folyamatosan, vagy ese-
tenként illegálisan bevezetett 
csapadékvíz nem csak az üze-
meltető, NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
számára jelent számottevő 
működési többletköltséget, de 
a mélyebben fekvő ingatlanok 
tulajdonosainak a szennyvíz-
zel kevert esővíz visszaduz-
zadása sokszor anyagi kárral 
járó bosszúságot is okoz.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ellá-
tási területén a szennyvízel-
vezető rendszerek úgy lettek 
kialakítva, hogy azok csak a 
mindennapos használat során 
keletkező szennyvizet képe-
sek elvezetni, az oda bejutó 
nagyobb mennyiségű csapa-
dékvizet azonban már nem. 
Éppen emiatt jogszabály írja 
elő azt, hogy az ilyen kiala-
kítású szennyvízcsatornákba 
csapadék vizet juttatni tilos! 
(58/2013.(II/27.) Korm. ren-
delet – 85.§ (5) bekezdése). 
Ha a lakosság nem tartja be 
ezt a tilalmat, az ahhoz ve-
zethet, hogy a szennyvízzel 
keveredő csapadékvíz visz-
szatorlódik a hálózatban. A 
visszatorlódás során pedig a 
szennyvízzel kevert esővíz 
olyan, mélyen fekvő területe-
ken kerül a hálózaton kívülre, 
ahol a legkisebb ellenállással 
találkozik. Ilyenek a közterü-
leti szennyvízaknák, tisztító 
nyílások, vagy az ingatlano-
kon belüli padlóösszefolyók, 
WC-k, kézmosók, egyéb sze-
relvények.
A szennyvíz fertőzésveszé-
lyes anyag, a hálózatból ki-
kerülve komoly problémákat 

okozhat nem csak közegész-
ségügyi szempontból, de 
nagyon sokszor anyagi érte-
lemben is. Tapasztalataink 
szerint a károsultak legtöbb-
ször olyan jogkövető, a tár-
sadalmi együttélés szabályait 
betartó embertársaink, akik 
jogos felháborodással kérik 
Társaságunktól, hogy tárja fel 
és kezdeményezze a vissza-
duzzadásokat okozó illegális 
csapadékvíz rákötések meg-
szüntetését.
Mindezek figyelembevételé-
vel kérjük, hogy amennyiben 
az Ön ingatlanáról is csapa-
dékvíz kerül a szennyvíz-
csatorna-hálózatba, akkor a 
bevezetés megszüntetéséről 
haladéktalanul szíveskedjen 
intézkedni!
Tájékoztatjuk, hogy Tár-
saságunk 2021. november 
15-től – az önkormányzattal 
együttműködve - megkezdi az 
illegális csapadékvíz beveze-
tések feltárását olyan vizsgá-
lati eszközök és módszerek 
segítségével, amelyek akár 
csapadékmentes időszakban 
is alkalmasak - nem csak a 
tisztítóaknákból, de a zárt 
vezetékek felől vizsgálva is - 
bizonyítani az illegális csapa-
dékvíz bevezetés tényét.
A vizsgálatok eredményéről (a 
szabálytalan csapadékvíz be-
vezetéssel érintett ingatlanok 
címjegyzékének átadásával) 
a helyi önkormányzatot tájé-
koztatni fogjuk, egyben kez-
deményezni fogjuk a szabály-
talan közműhasználat miatti 
hatósági eljárás megindítását 
ezen ingatlanok tulajdonosai-
val szemben!
Felhívjuk a figyelmet arra 
is, hogy aki a csapadékvíz 
szennyvízcsatorna hálózatba 
történő jogellenes bevezeté-
sével másnak kárt okoz, azt a 
károsult kérelmére a bíróság 
akár a keletkezett kár megté-
rítésére is kötelezheti. (Ptk. 
6:519. §) 

Tóth István 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  

vezérigazgatója
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ELHUNYTAK 2021. október -  november  

Berki Miklósné (Kossuth út)
Kerekes János Zoltán  
(Bajcsy Zs. E. u.)
Szilágyi István 
(Nagybalkányi út)
Juhász József (Somogyi B. u.)

Kovács Sándor  
(Porosladány út)
Rézműves János (Akácos u.)
Márton András (Bátori út)
Horváth Jánosné  
(József A. u.)

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, 

UNGVÁRI ATTILÁNÉRA, 
ÉVIKÉRE,

halálának 7. évfordulóján. 
Szerető férje, Attila 

„Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza Érted.”

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Már tíz éve, hogy örök nyuga-
lomra tért, emléke mégis olyan 
elevenen él bennünk, mintha 
csak tegnap láttuk volna utol-
jára kedves, mosolygós arcát. 
Ruszka Lőrinc – a mi Lőrinc 
papánk –élete példaértékű 
volt, aki ismerte, szeretettel 
emlékszik vissza rá. Örökmoz-
gó, közösségi ember volt, igazi 
pedagóguslélek, akit mindig az 
vezérelt, hogy tudását tovább-
adhassa, és másokon segíthes-
sen. Áradt belőle az életszere-
tet, a boldogság. 
1937. december 7-én, egy 
kárpátaljai magyar faluban, 
Gálocson született egy gazdál-
kodó, református családban. 
Minden lehetőséget megraga-
dott, hogy tanulhasson, így a 
szülői házat hátrahagyva 14 
évesen Ungváron, a kereske-
delmi technikumban folytatta 
tanulmányait. Majd miután 
anyanyelvi szinten elsajátította 
az ukrán és az orosz nyelvet, a 
Gálocstól kétezer kilométerre 
található harkovi kereskedel-
mi főiskolára került, ahol ki-
tűnő eredményekkel végzett. 
Egészen nyugdíjba vonulásáig 
tanárként, ezen belül húsz évig 
igazgatóhelyettesként dol-
gozott volt középiskolájában 
Ungváron – a tanári pálya szá-
mára igazi hivatást jelentett. 
1995-ben telepedett le 
Nagykállóban, ahol hamar új 
otthonra lelt, nyugdíjas korá-
ban is rendkívül aktív életet élt 
a közösség tagjaként. Részt vett 

a nagykállói nyugdíjas klub-
ban – amelynek évekig volt a 
kulturális vezetője –, valamint 
a városi vegyes kórus és a he-
lyi hagyományőrző egyesület 
munkájában is. A református 
gyülekezet presbitere volt.
A legfőbb boldogságforrást 
családja jelentette számára. 
Feleségével Ruszka Jolánnal – 
Joli mamával – 45 évig élt bol-
dog házasságban. Rajongásig 
szerette a lányait és minket, a 
négy unokát.
Mindannyiunk életében nagy 
törést jelentett, amikor várat-
lanul beteg lett, és végeszakadt 
tevékeny élete. Betegsége alatt 
is példát nyújtott azonban ne-
künk: kitartóan és méltóság-
teljesen viselte élete utolsó 
kilenc hónapját is. Még mindig 
nagyon hiányzik, és senki sem 
tudja pótolni őt a szívünkben, 
de reménykedünk benne, hogy 
mi is továbbadhatjuk mindazt a 
szeretetet, amit tőle kaptunk. 
Nyugodj békében, drága Lő-
rinc papa!

Koren-Karczub Tímea

In memoriam
Ruszka Lőrinc (1937-2011)

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállay Miklós u. 
34. szám alatt 2 szobás, ebéd-
lős, fürdőszobás ház eladó. Az 
ingatlan tehermentes. Telefon:  
+36 20 988 7115
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 
2100 nm-es zártkerti ingatlan el-
adó. A telekhatáron villany van. 
Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
+36 30 955 3653

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

E L A D Á S - V É T E L
Szivacs laticel 120x90-es el-
adó. Irányár: 10 000 Ft. Telefon:  
+36 30 387 6468
Eladó négyváltós tangóharmo-
nika, kijátszott alaphegedű, fa-
lemezű dobgitár, versenysakk, 
önjáró benzines fűnyíró.  Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó gázpalack, háztartási fagy-
laltgép, aranyozott evőeszköz 
készlet tartóval (dobozában), ak-
kus permetező (akku nélkül). Te-
lefon: +36 20 253 8170

Eladó 100x197-es bejárati, üve-
ges fa ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 
Ft. Telefon: +36 20 242 4566
Eladó 30 l zsíros kupa, 5 l zsí-
ros kupa, 2 db gyapjútakaró, 
2 db gyapjú derékalj, egyszár-
nyú, fa, bejárati ajtó. Telefon:  
+36 20 494 6360
Eladó gázpalack (5 000 Ft), 6 db 
almásláda (4 000 Ft), 2 db tok 
nélküli, hőszigetelt ablakszárny 
135x80-as (12 000 Ft), egyszár-
nyas 153x66-os méretű (9 000 
Ft), fa ablak 150x180-as (10 000 
Ft), 1” menetmetsző (1500 
Ft), furik (9 000 Ft). Telefon:  
(42) 264 294
Nagyméretű, csővázas íróasztal 
olcsón eladó. Irányár: 4 000 Ft. 
Telefon: +36 30 205 9251
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos 
szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő mol-
nár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Eladó villanymotoros nagy-
teljesítményű permetezőgép, 
fa állófogas, különböző hasz-
nált kéziszerszámok, 50 m vá-
szonbetétes gumislag. Telefon:  
+36 20 253 8170
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A mozgás öröme Kalákában  
kukoricáztak

Dolgozzon 
otthonról!

Díszzacskók csomagolása és egyebek.

Érdeklődni:
www.audiopresshungary.oldalunk.hu

(ügyfélszolgálat: 06-20-910 4517)

A változatos mozgásélmények 
mind-mind örömet jelentenek 
a gyerekek számára, a moz-
gás fontossága vitathatatlan 
fejlődésük szempontjából. A 
Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda helyi nevelési program-
jában is fontos szerepe van a 
mozgásfejlesztésnek, aminek 
részeként hosszú évek óta en-

nek a feladatnak a megvalósí-
tását a Mozgás öröme elneve-
zésű programjukon mutatják 
be. A hagyományos és igen 
látványos rendezvényüket a 
koronavírus–járvány miatt az 
idei évben is intézményenként 
külön-külön tartották meg, s 
amelyet felvételről tekinthettek 
meg a szülők, hozzátartozók.

Idén negyedik alkalommal 
várták kukorica kalákára az 
érdeklődőket a Szilágyi István 
Emlékházba október végén. A 
betérő gyerekeket és felnőtteket 
kukoricamorzsolásra, liba(báb)
tömésre és csutkababa készítés-
re invitálták a szervezők, emel-
lett a régi, mára szinte kihalt 
közösségépítő tevékenységről, 

a kalákamunkáról is hallhattak. 
A program résztvevői a fontos 
mezőgazdasági növény egy 
másik felhasználási formájával 
is megismerkedhettek, Márton 
Lászlóné, a Szilágyi István 
Emlékház és Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője ugyanis 
kukoricaprószát készített és kí-
nált a látogatóknak.

A játék mellett a mozgás a legfontosabb

A közös munka - öröm
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jelentke
zésnaptár

A négy adventi vasárnapon ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk 
Nagykálló lakóit a Szabadság térre, a �ökőkút körül elhely�ett  

adventi k�orúnál.
Az ünnepi várakozást jelkép�ő gyertyákat  

Horváth �bor, Nagykálló Vár� polgármestere és a történelmi egyházak 
képviselői gyújtják meg.

Az első adventi gyertya meggyújtása a görögkatolikus egyház közreműködésével történik.

A második adventi gyertya meggyújtása a református egyház közreműködésével történik. 

A harmadik adventi gyertya meggyújtása a római katolikus egyház közreműködésével történik.

A negyedik adventi gyertya meggyújtása a római katolikus, a görögkatolikus és a református 
egyház közreműködésével történik.

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


