
Nagykállói Hírmondó

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXXII. évfolyam 5. szám – 2022. július

Váratlan hirtelenséggel, 
59 esztendős korában 
elhunyt Oroszné dr. 
Nagy Matild, aki 1998 és 
2022 között képviselői és 
alpolgármesteri tisztséget 
töltött be Nagykállóban. 

Miskolcon született 1963-
ban, az érettségi megszer-
zését követően hat éven át 
dolgozott a közigazgatás-
ban: titkárságvezetőként a 
Tiszavasvári Városi Taná-
cson, majd a megyei tanács 
lakásügyeseként, s a rend-
szerváltást követően a Köz-
társasági Megbízotti Hiva-
talban. 
Munka mellett szerzett jogi 
diplomát, majd külkereske-
delmi szakjogász végzettsé-
get a Miskolci Egyetem Ál-
lam és Jogtudományi Karán. 
Nagykállóban több mint 30 
éven át dolgozott ügyvéd-
ként.
A közügyek iránt kezdettől 
fogva élénk érdeklődést ta-
núsított. A településen élők 
bizalmából majd’ negyed-
századon át volt Nagykálló 
Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének tagja, há-
rom ciklusban a kultúráért és 
a humán területekért felelős 
alpolgármesterként segítette 
a településvezetőt. Jelenleg a 
testület Oktatási és Kulturá-
lis Bizottság elnökeként vett 
részt a szakterület irányítói 
munkájában. 

Pályafutása során széles látó-
körű, intelligens és egyenes 
emberként mindig képes volt 
egy lépéssel, egy gondolattal 
mások előtt járni. Rendelke-
zett a legtöbb olyan emberi 
és szakmai tulajdonsággal, 
ami egy jogászt kiváló ügy-
véddé tesz. Nagyon tudott 
küzdeni a családjáért, a ba-
rátaiért, az ügyfeleiért. Bár 
az utolsó csatát elveszítette, 
a háborút az élettel mégis 
megnyerte, mert tartalmas és 
mozgalmas életet élt, nyo-
mot hagyott maga után. 
Fáradhatatlanul járta körze-
tét, keresve azt, mitől lehet-
ne jobb hely otthonunk. A 
Cuker-tanyai városrészben 
a közösségépítést szolgálva 
hosszú éveken át szervezte 
meg a Cuker-tanyai napo-
kat.
Rajongott a zenéért, a tán-
cért, a kézműves tevé-
kenységekért, különösen 
a gyöngyfűzésért és az ál-
tala művészi szinten űzött 

selyemfestésért. Szabad-
idejében az ARCADELT 
Művészeti Egyesület által 
működtetett Meglepetés 
Énekegyüttes alapítója és 
énekese volt, évek óta szer-
vezője és résztvevője a Kál-
lai Kettős Kórustalálkozók-
nak. Szívügyének tekintette a 
Téka Népművészeti Tábort, 
annak nem csak szervezé-
sét, lebonyolítását vállalta, 
hanem aktív táborlakóként 
évről-évre fáradhatatlanul 
tanulta az új tánclépéseket, 
ápolta a résztvevőkkel a ba-
ráti kapcsolatokat, építette, 
formálta egyedivé Nagykálló 
arculatát. 
Alapító tagja volt a 
Nagykállói Népművészeti 
Egyesületnek, selyemfest-
ményei, mandalái, gyöngy-
ékszerei állandó kiállítási 
tárgyai voltak az egyesület 
tárlatainak.
Nagykálló kulturális életé-
nek állandó résztvevőjeként 
számtalan városi rendezvé-
nyen mondott beszédet, töb-
bek között a Magyar Kultúra 
Napján, a Költészet Napján, 
valamint a március 15-i, au-
gusztus 20-i és október 23-i 
megemlékezéseken. Kezdő-
dött az ő megnyitó beszédé-
vel a Ratkó József Vers és 
Szavalóverseny döntője, az 
Ámos Imre díjátadó, és több 
Téka tábor is. Rendszeresen 
hívták zsűrizni iskolai szava-
lóversenyekre, ahol mindig 

örömmel hallgatta a fiatalok 
előadását.   
Családja biztos, támogató 
háttér volt munkája során. 
Férjével, Orosz Jánossal 35 
évig éltek házasságban, két 
gyermeket neveltek, Cintiát 
és Kadosát. Idén tavasszal pe-
dig megszületett nagy szere-
tettel várt unokája, Ezra, aki-
vel örömünnep volt számára 
minden együtt töltött nap.
Mindig készséges és vidám 
természete miatt sokan ked-
velték. Szerette az életet, 
még hosszú távú tervei vol-
tak, amelynek középpontjá-
ban szeretett családja és kis 
unokája állt.
Embersége, szakértelme, lo-
kálpatriotizmusa  példaképül 
szolgál a város valamennyi 
lakója számára. 
Nagy űrt, ugyanakkor jelen-
tős nyomot hagyott maga 
után. Hiányozni fog a sze-
mélyisége, életvidámsága, 
mosolygós tekintete, a vi-
lágos gondolatai, a mindig 
jóindulatú kritikái, ötletei és 
megoldásai.
Nagykálló Város Önkor-
mányzata Oroszné dr. Nagy 
Matildot saját halottjának te-
kinti. Halála mindannyiunk 
számára fájó veszteség, ked-
ves személyét mosolygósan, 
életvidáman őrizzük meg 
emlékezetünkben.

Nagykálló Város  
Önkormányzata és  

Intézményei

Végső búcsú Oroszné dr. Nagy Matildtól, 
Nagykálló egykori alpolgármesterétől, 

jelenlegi képviselőjétől
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A Tékának áll a zászló  
Harangodon

Pásztor Nap
Moderátor, Halljakend: Gyönyör� Zsig�ond vőfély, népzenész

NAGY GÁBOR, ÖRDÖGMUZSIKA

GYERMEK ÉS FELNŐTT ÜGYESSÉGI VERSENYEK:
malacfogó verseny, t�skóhajítás, nádszál verés, csikós totó

HORTOBÁGYI CSIKÓSBEMUTATÓ, CSERGETÉS (Méta pálya)

FORDULJ, KISPEJ LOVAM TÁNCEGYÜTTES

15.30

16.15

17.00

20.00

PÁSZTORTÁNCOK ÉS PÁSZTORESZKÖZÖK BEMUTATÓJA 
Mahovics Tamás és ifj. Mahovics Tamás vezetésével

NAGYIVÁNI TÁNCOK Papp Judit, Puskás László vezetésével

TYUKODI TÁNCOK Busai Zsuzsanna és Busai Norber� vezetésével

BEMUTATKOZNAK HORTOBÁGY ÖRÖKÖS PÁSZTORAI 
I. BAJUSZ MUSTRA Barsi Csaba vezetésével

GENCSI ZOLTÁN: PÁSZTORKÖNYV CÍMŰ KÖTETÉNEK  
BEMUTATÓJA

Papp László szűrkészítő, népzenész bemutatója,  
Dobcsák János szomotori pásztor

9.00

10.00

12.00

15.00

12.30

10.40

Egész nap  
KÉZMŰVES 

NAGYVÁSÁR

JÚLIUS 27.(SZERDA)

2022. július 28. 2022. július 29.
20.00 óra:  
Pásztor�ir��s-botoló

20.00 óra:  
Juhmérés Harangodon

2022. július 27.
Pásztor�ap Harangodon:
Dobcsák János szomotori pásztor, Papp 
László szűrkészítő, népzenész, Gencsi Zoltán 
Pásztorköny� bemutató, Hor�obág� Örökös 
Pásztorai, Nag� Gábor-Ördög�uzsika
I. Bajusz- és Szakáll Must�a

 17.00 óra: 
Hor�obág�i Csikósbemutató, üg�ességi 
versenyek, csergetés

20.00 óra: 
Fordulj, Kispej Lovam Tánceg��ttes Verbunkok, 
pásztor�áncok és legényesek  
a Kár�át-medencéből

21.00 óra: 
Muzsikás Eg��ttes koncer�je- 50 éves a 
táncházmozgalom, Kacsó Hanga Borbála 
népdalénekes, Berecz Ist�án és Appelshoffer 
János táncművészek közreműködésével

2022. július 23.
20.00 óra:  
Ünnepélyes meg�yitó- Közreműködik a Táncikálló Néptánccsopor�
Nag� Gábor „Rokonok” című fotókiállításának meg�yitója

20.00 óra: 
Guliba Társulat, „Csípd meg, fogd meg, eredj utána!” című 
mesés, táncos produkció

2022. július 26.
21.00 óra: 
Bakator Zenekar koncer�je

2022. július 24.

2022. JÚLIUS 27. 

KÖZREMŰKÖDNEK: 
KACSÓ HANGA BORBÁLA NÉPDALÉNEKES, 

BERECZ ISTVÁN ÉS APPELSHOFFER JÁNOS TÁNCMŰVÉSZEK

EGYÜTTESMUZSIKÁS KONCERT

Nagykálló-Harangodon idén jú-
lius 23-31. között tartják a 37. 
Téka Népművészeti Tábort.
A legendás rendezvényt, amely 
egyedülálló a maga nemében, 
ahol egy helyen van jelen a 
néptánc, a népzene és a kéz-
műves mesterségek. A legen-
dás rendezvényt, amely Ma-

gyarország legnagyobb nomád, 
hagyományőrző fesztiválja. A 
legendás rendezvényt, amely-
nek Nagykálló-Harangod az 
otthona…
A rendezvény napirendje ez-
úttal is változatlan: délelőtt és 
délután - 10.00 órától 12.30 
óráig, valamint 16.30 órától 

18.30 óráig - 15 féle kézműves 
mesterséget próbálhatnak ki, 
vagy táncot, éneket tanulhat-
nak, esetleg hangszeres oktatá-
son vehetnek részt a táborozók.  
Este táncházba várnak minden-
kit, ahol a jó hangulatról a tánc-
oktatók és az állandó zenekarok 
– a Bürkös Zenekar, a Bakator 

Zenekar, a Zöldsátor Zenekar 
és a Silvatica Zenekar – gon-
doskodnak.
A táborban idén is lehetőség 
van napi- és hetijegy váltására 
a korábbi években megszokott 
árakon.
További részletek: https://www.
facebook.com/tekatabor/

A 37. TÉKA NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR KIEMELT PROGRAMJAI:
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Testületi ülésen történtek
Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
közelmúltban megtartott 
üléseinek rövid összefogla-
lója. 

Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete döntött 
a Nagykállói Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szü-
net elrendeléséről, amelynek 
időtartama 2022. augusztus 
08. napjától 2022. augusztus 
19. napjáig tart. Az igazgatási 
szünet alatt az ügyfélfogadási 
időben szociális és közfoglal-
koztatási ügyekben ügyelet 
működik.

* * * * *
A testületi ülés napirendi pont-
jai között szerepelt Nagykálló 
Város 2021. évi közbiztonsá-
gi helyzetéről szóló beszámo-
ló, amelyet Ferencz Róbert 
rendőr ezredes, a Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság kapitány-
helyettese terjesztett elő. A 
közrend és közbiztonságról 
szóló írásos beszámolóban 
– többek között – szerepelt, 
hogy a Nagykállói Rendőrőrs 
által vizsgált bűncselekmé-
nyek számát tekintve növeke-
dés figyelhető meg. Az emel-
kedést az ún. fiktív lakcímes 
(23 rendbeli) közokirat hami-
sítás, valamint az előző évhez 
képest emelkedett számú köz-
lekedési bűncselekmények el-
követése indokolta.
A statisztikai számok alap-
ján megállapítható, hogy 
Nagykálló Város fertőzöttsé-
ge nem változott kedvezőtlen 
irányba. 2021-ben a regisztrált 
bűncselekmények számában a 
sokéves átlaggal megegyező.
A bűncselekményszám csök-
kenése mellett a nyomozás 
eredményessége 68,9%-ról 
78,4%-ra, 9,5 százalékponttal 
javult az előző évhez képest. 
Ezzel az eredménnyel kapi-
tánysági szinten 8. éve tudják 
tartani a stabil, 50 % feletti 
szintet. 

A testi sértések többségénél 
továbbra is a személy elleni 
– akár elhúzódó, akár isme-
retlenül, de hirtelen fellépő 
- konfliktusok adnak okot. A 
testi sértések leggyakrabban 
családi, rokoni, szomszédi, 
baráti veszekedésből adódnak 
és mire a rendőri intézkedés 
megtörténik, az esetek nagy 
részében az érintett felek már 
nem is kívánják az eljárás 
megindítását. 
A nyomozási eredményes-
ség magas szinten van a testi 
sértések esetén, 2020. évben 
94,9 százalék, a 2021. évben 
94,8 százalék volt. A felderí-
tési eredmény az ismeretlen 
elkövetők ellen indult eljárá-
sokban minimálisan emelke-
dett, az előző évi 82,9-ról 83,9 
százalékra.
Az elzárással is büntethető 
szabálysértésekkel kapcsola-
tos adatok:
a felderítési mutató 2020-ban 
36,84 % volt ezen a területen, 
míg a 2021. évben jelentős 
emelkedés történt, 52,5 % lett.
Nagykálló területén a 2021. 
évben halálos kimenetelű bal-
eset nem történt. Személyi 
sérüléssel járó közlekedési 
balesetek tekintetében a 2021. 
évben 4 súlyos és 8 könnyű 
sérüléssel járó közúti baleset 
következett be.

* * * * *
A képviselők tárgyalták és tá-
mogatták a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégi-
um és a Muzsika Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola 
között létrejövő együttműkö-
dési megállapodás megköté-
sét, valamint hozzájárultak 
ahhoz, hogy a 2022/2023. 
tanévtől a nagykállói oktatási 
intézmény székhelye a zeneis-
kola feladat-ellátási helyeként 
működjön.

* * * * *
Tárgyalta és elfogadta a tes-
tület dr. Szödényi Annamária 

háziorvos kérelmét, amely 
doktornő rendelési idejének 
módosítására vonatkozott. 
Dr. Szödényi Annamária ren-
delési ideje ezentúl:
Hétfő: 8.30 – 13.00 óra
 Kedd: 13.00 – 18.00 óra
Szerda: 8.30 – 13.00 óra 
Csütörtök: 13.00 – 18.00 óra
Péntek: 8.30 – 13.00 óra

* * * * *
Hozzájárult a testület dr. 
Bódor Klára háziorvos rende-
lési idejének módosításához 
az alábbiak szerint:
Hétfő: 11.00-15.00 óráig
Kedd: 7.30-11.30 óráig  
Kedd Ludastó: 11.45-12.45 
óráig
Szerda: 11.00-15.00 óráig
Csütörtök: 7.30-11.30 óráig
Péntek: 7.30-11.30 óráig

* * * * *
Elfogadta a képviselő-testület 
a Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány 2021. évre 
vonatkozó beszámolóját, ezzel 
egyidőben a civil szervezetek 
részére elkülönített karitatív 
alapból 650 000,-Ft. összegű 
támogatást biztosítottak az 
Alapítvány részére, amelyet a 
Nagykállóban élő beteg gyer-
mekek támogatására (gyógy-
szerek, kezelések költségeire) 
használhatnak fel.

* * * * *
A képviselő-testület még már-
ciusban támogatta a Ratkó 
család kérelmét, hogy a Sza-
badság téren lévő Ratkó Jó-
zsef bronz szobrot talapzat 
nélkül Hevesre szállítsák, 
azzal a feltétellel, hogy az 
ott kiállított alkotás „A költé-
szet allegóriája” címet kapja. 
Azóta megtörtént a szobor 
elszállítása. Az alkotó, Kő 
Pál örököse, Halassy Csilla 
szobrászművész tárgyaláso-
kat folytatott  Heves Város 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testületével, akik felaján-
lották, hogy kifizetik a szobor 
bronz árát, ezzel segítve az új 
szobor létrejöttét. 

A nagykállói képviselő–testü-
let tagjai támogatták és egyet-
értettek azzal, hogy Győrfi 
Sándor szobrászművészt fel-
kérje Nagykálló Város Önkor-
mányzata a volt Ratkó József 
szobor bronz értékének meg-
határozására. Ennek ismere-
tében a jövőben szükséges 
újabb tárgyalások lefolytatá-
sára Nagykálló Város Önkor-
mányzata és Heves Város Ön-
kormányzata között a szobor 
árát illetően. A testületi ülésen 
ugyanis elhangzott, hogy je-
lenlegi árfolyamon egy egész 
alakos bronz szobor elkészí-
tése kb. 25 millió forintba 
kerülne (annak idején a Ratkó 
alkotás 9 millió forintért ké-
szült el.)  A Ratkó család ezért 
egy mellszobor elkészítését is 
elfogadhatónak tartaná.  

* * * * *
Módosította a testület a gyer-
mekjóléti alapellátásokról 
szóló 13/2021. (X.01.) önkor-
mányzati rendeletét. Ebben 
szerepel, hogy Nagykálló Vá-
ros Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2022. szeptember 
1. napjával Nagykállói Nap-
sugár Bölcsőde elnevezéssel 
gyermekjóléti intézményt ala-
pított. A gyermekjóléti alap-
ellátásokról szóló 13/2021. 
(X.01.) számú önkormányzati 
rendeletben, mint személyes 
gondoskodást nyújtó ellátás-
ról a Gyermekvédelmi tör-
vény 29. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint ren-
delkezni szükséges.
 Felül kell továbbá vizsgálni 
a gyermekétkeztetés intézmé-
nyi térítési díjait tekintettel az 
előállítási költségek emelke-
désére, valamint arra, hogy a 
veszélyhelyzetre tekintettel 
2022. június 30-ig térítési díj 
emelését nem lehetett meg-
valósítani jogszabályi tilalom 
okán. Ezért az intézményi té-
rítési díj emelésére 2022. jú-
lius 1. napjától van lehetőség.
 (Folytatás a 4. oldalon!)
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Időskorúak támogatása

Lakossági tájékoztató

Hittanos tábor  
- idén már negyedszer

Hibabejelentés – ingyenesen hívható

(Folytatás a 3. oldalról!)
A gyermekjóléti alapellátások-
ról szóló 13/2021, (X. 1.) ön-
kormányzati rendelet helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
(1) A bölcsődei ellátás intéz-
ményi térítési díjának mértéke 
325.- Ft/nap. 
(2) Az időszakos gyermekfel-
ügyelet intézményi térítési dí-
jának mértéke 455 Ft/óra. 
(3) A bölcsődei szolgáltatás 
keretében biztosított gyermek-
étkeztetés intézményi térítési 

díja naponta általános forgalmi 
adó nélkül 445 Ft, melyből 
a) reggeli: 80 Ft/nap 
b) tízórai: 56 Ft/nap 
c) ebéd: 222 Ft/nap 
d) uzsonna: 87 Ft/nap. 
 A gyermekétkeztetésért fize-
tendő intézményi térítési díj 
napi összege általános forgal-
mi adó nélkül: 
a) óvodában 525 Ft. 
b) általános iskolában 
 ba) napközi 540 Ft. 
 bb) ebéd 410 Ft. 

* * * * *
A Nap Strandot üzemeltető 
TESZOVÁL Kft. ügyvezetője 
elkészítette a strand működ-
tetéséhez kapcsolódó, 2022. 
évre vonatkozó költségkalku-
lációt. A költségek között a 
működési és a közüzemi díjak 
a 2021. évi teljesítések alapján 
lettek meghatározva, a bérek 
pedig a 2022. évre tervezett 
összegekkel szerepelnek. A 
kalkuláció alapján megálla-
pításra került, hogy a strand 

2022. évi működéséhez 9,3 
millió forint támogatásra len-
ne szükség. A képviselő-tes-
tület hosszas egyeztetés után 
elfogadta és támogatta, hogy 
a TESZOVÁL Kft. részére a 
Nap Strand 2022. évi működ-
tetési költségeinek fedezetére 
Nagykálló Város Önkormány-
zata 9,3 millió forint támoga-
tást biztosítson. A nyújtott tá-
mogatással a TESZOVÁL Kft. 
2022. október 31-ig köteles 
elszámolni.

A Nagykállói Görögkatolikus 
Egyházközség és az egyház-
község Szent Angyalokról 
elnevezett Karitász Csoport-
ja július 11. és 15. között 
napközis tábort szervezett 

a Harangodon.  A gyerekek 
ezúttal is sokat játszottak, 
sportoltak, kézműveskedtek, 
kirándultak, új barátságokat 
kötöttek és a régieket erősí-
tették meg. 

Nagykálló Város Önkormány-
zatának pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló helyi rendelete 
szerint időskorúak támogatá-
sában részesülhetnek azok a 
személyek, akik a tárgyévben 
a 62. életévüket betöltötték, il-
letve betöltik és a családjukban 
az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének négyszeresét, azaz 
114.000.- forintot.
A támogatásra vonatkozó ké-
relmek benyújtására nyitva 
álló határidő 2022. május 01. 
napjától 2022. november 30. 
napjáig tart.

Az időskorúak támogatása egy 
naptári évben maximum két 
alkalommal igényelhető, de a 
két igénylés között legalább 
60 napnak el kell telnie. 
Az igénylő lap a Polgármesteri 
Hivatalban (Nagykálló, Kállai 
Kettős tér 1. biztosító felőli 
bejáratnál) átvehető.

Csatolandó:
-  az egy háztartásban élő sze-

mélyek utolsó havi jövede-
lem igazolása

-  zöld nyugdíjösszesítő máso-
lata

- lakcímkártya
- TAJ szám
- folyószámla szám.

Áramszolgáltatás problémá-
ja, szakaszhiba (háromtól 
több egymás utáni lámpatest 
egyszerre történő meghibá-
sodása) esetén ingyenesen 
hívható hibabejelentő vonal  
+36 80 210 310

Egyedi hiba (lakás előtti lámpa-
test nem működik) esetén a hi-
babejelentés az MVM Watt Eta 
Hálózati és Közvilágítási Szol-
gáltató Kft. https://mvmwatteta.
hu/hibabejelentes oldalán az űr-
lapot kitöltve történhet.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal értesíti a 
földtulajdonosokat, földhasználó-
kat, hogy októberig a termőföld vé-
delméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény előírásainak megfelelően 
a megye több településén, köztük 
Nagykálló Város területén határ-
szemle ellenőrzést tart.
A határszemle során az alábbiak 
kerülnek fokozott ellenőrzésre: 
• termőföldet érintő hasznosítási 
kötelezettség betartása; 
• ideiglenes és mellékhasznositási 
kötelezettség teljesítése; 
• a természetbeni és ingatlan-nyil-
vántartási állapot egyezősége; 
termőföld engedély nélküli és en-
gedélytől eltérő más célú haszno-
sítása, ezzel kapcsolatos bejelen-
tési kötelezettségek teljesítése. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy 
az esetleges jogszabályi köte-
lezettség megszegéséből eredő 
mulasztásokat (hasznosítási köte-
lezettség elmulasztása, időközben 
bekövetkezett művelési ág válto-
zás bejelentésének elmulasztása, 
termőföld más célú hasznosítás 
megkezdése, megszüntetése be-
jelentési kötelezettségének el-
mulasztása, stb.) az ellenőrzés 

megkezdéséig rendelkezésre álló 
időn belül még szankció nélkül 
pótolhatják. Az ellenőrzés során 
észlelt, felróható mulasztások, 
jogszabálysértések a hivatko-
zott törvény alapján földvédelmi 
birság kiszabását vonják maguk 
után. 
A határszemle alanya - a feltárt 
jogsértés jellegétől függően - 
egyaránt lehet a földhasználó, az 
ingatlan tulajdonosa, a tulajdo-
nosi jogokat gyakorló szerv vagy 
vagyonkezelő, illetve az igénybe-
vevő is. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
parlagfű elleni hatósági véde-
kezés helyszíni ellenőrzése a 
határszemlével párhuzamosan 
folyik, nemcsak a határszemlével 
érintett, hanem a megye területén 
lévő valamennyi település külte-
rületén. 
Kérjük a Tisztelt Földtulajdono-
sokat és Földhasználókat, hogy 
a termőföldekkel kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeiknek 
tegyenek eleget! 

dr. Reha Gábor 
főosztályvezető,

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal

Testületi ülésen történtek
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Megújultak a harangodi épületek
A napokban befejeződtek 
- természeti kincsünk - a Ha-
rangod épületeinek felújítási 
munkái.

A páratlan szépségű Harangod, 
organikus építészetet követő, 
egyedi épületei közül több te-
tőszerkezetének rekonstrukció-
ja történt meg a közelmúltban. 
Igen csak szükségszerű felújí-
tások voltak ezek, ugyanis a 
létesítményekbe esőzések ide-
jén már befolyt a víz. Megújult 
az 1988-ban épült vizesblokk 
és a fogadó, ismertebb ne-
vén információs épület ácsolt 
teteje, amelynek részleteit a 
Harangodi Üdülőterületet üze-
meltető Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől, 
Virágos Sándortól tudtuk meg.

-Az információs épület 
tetőhéjazatának cseréjét már 
korábban elvégeztük, a napok-
ban, a Téka tábor kezdetére a 
mosogató blokk fölötti tetőrész 
teljes cseréje is megtörtént. 
Égetően szükséges volt ezeket 
a felújítási munkálatokat elvé-
gezni, ugyanis az épületek több 
helyen beáztak. Emellett egyéb, 

több éve időszerű karbantartási 
munkát is elvégeztünk, gondo-
lok itt a szennyvízakna felújí-
tására, újravasalására, betono-
zására, az életveszélyes állapot 
megszüntetésére. Szívügyünk 
volt a Harangod bejáratánál 
lévő, faragott emlékoszlop 
helyreállítása, amelyet tavaly 
kivettünk, mert életveszélyes-
sé vált. Most megerősítettük 
a talapzatot és visszaépítettük 
eredeti helyére. Az információs 
épület melletti, a kisgyermekek 
körében népszerű homokozó 
keretet sem kímélte az időjárás, 
így annak cseréje is szükség-
szerűvé vált. Akácfából készí-
tettük el és fafaragómesterünk, 
a népi iparművész Tordai Já-
nos látványos motívumokkal 
díszítette – sorolta Virágos 
Sándor ügyvezető a felújítás 
részleteit. Elmondta, annak 
érdekében, hogy a héjazat tar-
tós legyen, szakemberek taná-
csát is kikérve, előbb égették, 
majd lenolajjal pácolták a fát. 
A legnépszerűbb természetes 
felületkezelő lenolaj megőrzi 
a fa páraáteresztő képességét, 
táplálja a felületét, kiemeli a 
szépségét és fokozza az anyag 
keménységét. Emellett olcsó és 

nem veszélyes anyag, az egész-
ségre nincs káros hatása, köny-
nyen kezelhető.
-A következő években szeret-
nénk majd ezt a folyamatot 
évente megismételni, hogy mi-
nél tovább növeljük a fa élet-
tartamát – tette hozzá Virágos 
Sándor. – A felújítási munka 
során korszerűsítettük a tánc-
csűr világítását, ott ugyanis 
különböző típusú berendezések 
voltak, amelyek nem megfele-
lően működtek és nagy ener-
giafogyasztással jártak. Most 
ezeket négy új LED lámpával 
váltottuk ki, illetve a csűr oldal-
világításait is lecseréltük LED-
es, energiatakarékos izzókra.
Az ügyvezető emellett beszélt 
a Harangod területét érintő 
távlati tervekről is, amelynek 
része az étkező tetőhéjazatának 
és padlójának felújítása, vala-
mint a tánccsűr padlózatának 
cseréje, mert az évek során az 
is megkopott a (táncos)lábak 
alatt.
-Az idei évben a korszerűsíté-
si, felújítási munkálatok rész-
ben Nagykálló Város Önkor-
mányzata közfoglalkoztatási 
programjának köszönhetően 
valósulhattak meg. Emellett 
köszönettel tartozunk Veres 
Imrének és munkatársainak az 
információs épület felújítása 
során nyújtott segítségükért – 
tette hozzá a Nagykállói Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője. - A jövőben szeretnénk 
elérni a harangodi díjtételek 
minimális emelését, ugyanis a 
jelenlegi bérleti és használati 
díjakból nem tudunk állagmeg-

óvásra és felújításra költeni. A 
Harangod szinte minden hétvé-
gén kisebb-nagyobb rendezvé-
nyek, baráti, családi összejöve-
telek helyszíne, a vendégeknek 
pedig megfelelő szolgáltatást 
szükséges biztosítani, amit a 
jövőben a bevételekből szeret-
nénk finanszírozni.
A jövőben szeretnénk a terüle-
ten további szolgáltatásoknak 
is helyet biztosítani, gondolok 
itt például egy kézműves udvar 
kialakítására, ami egész évben 
használható lenne, nem csak a 
Téka Népművészeti Tábor ide-
je alatt. Ezen kívül a meglévő 
villanyoszlopokra is szeretnék 
energiatakarékos és nagyobb 
fényt kibocsátó lámpákat ki-
helyezni – tudtuk meg Virágos 
Sándortól, aki a harangodi er-
dőfelújítással kapcsolatban el-
mondta, hogy erdész szakem-
ber javaslata alapján végezhetik 
el az akácritkítást a területen a 
következő években. Ettől füg-
getlenül az idei tábor kezdetére 
több árnyékos sátorhelyet is ki-
alakítottak a ligetesben, illetve 
a büfé mögötti területen. 

Virágos Sándor ügyvezető

Megújult az egyik építészeti csoda, az „infó” épülete is
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Lakossági tájékoztató
Hasznos tanácsok a vad által 
belterületen okozott károk 
megelőzéséhez.

A vadászható vadfajok telepü-
lésen történő megjelenése nap-
jainkban számos esetben okoz 
problémát a lakosság számára, 
az ország szinte minden lakott 
területén. Egyrészt köszönhető 
mindez annak, hogy a vadászha-
tó vadfajok természetes élőhelye 
csökken, folyamatos és sokszor 
visszafordíthatatlan átalakulá-
son megy keresztül (urbanizá-
ció). Másrészt pedig bizonyos 
fajok, mint pl. a vaddisznó 
vagy a vörös róka rendkívül jó 
alkalmazkodóképességgel ren-
delkeznek, ezért egyre többször 
lakott területeken vagy azok kö-
zelében jelennek meg, ami miatt 
úgy tűnhet a lakosság számára, 
hogy a vadállomány létszáma 
jelentősen megnövekedett.
A települések belterületén, 
kertvárosi régiókban vagy akár 
nagyvárosok központi részén 
is számos elhanyagolt, gyo-
mos-bozótos, szinte teljesen 
visszaerdősült, bekerítetlen te-
rület található, ahol a lehullott 
termés, a kidobott háztartási és 
kerti hulladék a vad számára 
könnyen elérhető táplálékforrást 
jelent. Mindezek kiváló élet-
feltételeket biztosítanak ahhoz, 
hogy az amúgy is nagyon jó al-
kalmazkodóképességű vadfajok 
e területeken megtelepedjenek.
A vaddisznó területhasználatára 
irányuló kutatások bizonyítot-
ták, hogy egyes egyedek egész 
életükben a belterületen tartóz-
kodnak. Azaz nem a vadász-
területről váltanak be a lakott 
területre, majd vissza, hanem az 
év egészét a településen töltik 
„városlakó” vadként. A vad vé-
delméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény szerint a 
belterület nem a vadászterület 
része, ebből következően ott 
jogszerű vadászati tevékenység 
nem folytatható, tehát az ott 
megjelenő vadászható vadfajok-

ra közvetlen hatást a vadászatra 
jogosultak nem tudnak gyako-
rolni. A vadállomány apasztása 
a belterülettel határos vadászte-
rületeken folyamatos, e tekin-
tetben a vadgazdálkodási stra-
tégia országosan egységesnek 
tekinthető, ennek ellenére egyre 
többször tapasztalható az egyes 
apró- és nagyvadfajok belterü-
leti megjelenése, folyamatos 
jelenléte.
A meglévő probléma kezelése a 
helyi lakosság bevonása és ak-
tív közreműködése nélkül nem 
orvosolható. Kedvező irányú 
változást hozhat, ha a jelenleg 
elhanyagolt belterületi ingatla-
nokat, a vad számára táplálko-
zó- és búvóhelyeket biztosító 
területeket felszámoljuk, illetve 
a kerítéseket megfelelő műszaki 
állapotban tartjuk. Sajnos sok 
esetben a lakosság alakítja úgy 
a környezetét, hogy azzal meg-
teremti a vadászható vadfajok 
belterületi életfeltételeit.
Jelen tájékoztató célja, hogy 
minden érintett lakos hozzájá-
rulhasson a probléma megoldá-
sához a saját lakóhelyén.
A belterületen kárt okozó vadfa-
jok lakott területen történő meg-
jelenésének legjellemzőbb okai:
•  A vad számára megfelelő 

búvó-, táplálkozó- és dagonyá-
zó helyek rendelkezésre áll-
nak, ehhez a felhagyott kertek 
hálózata, az elhanyagolt, elva-
dult szőlők és gyümölcsösök, a 
beékelődött, zavartalan terüle-
tek kitűnő élőhelyi feltételeket 
teremtenek.

•  A kedvező és folyamatosan 
biztosított növényi eredetű, fő-

ként lédús táplálékkínálat.
•  A ragadozók esetében – mint 

potenciális zsákmány – szóba 
jöhet a háznál tartott baromfi-
állomány is.

•  Kommunális és zöldhulladé-
kok szabálytalan elhelyezése, 
esetleg állati tetemek illegális 
kihelyezése.

•  Házi állatok helytelen tartása, 
takarmányozása; illetve ha a 
lakosok a vadon élő állatokat 
direkt módon, szándékosan 
etetik vagy itatják.

Mi a teendő, ha szembetaláljuk 
magunkat egy vaddisznóval 
vagy más vadfajjal?
A vaddisznó alapvetően kerüli 
az embert, de akár veszélyes is 
lehet. Nagyon fontos, hogy sem-
miképpen ne próbáljunk az állat 
közelébe kerülni. Csapjunk zajt, 
adjuk meg a vaddisznónak a me-
nekülés lehetőségét, ne álljunk 
az útjába, próbáljunk meg eltá-
volodni tőle. Soha ne szorítsuk 
be olyan helyre, ahonnan csak 
akkor tud kijutni, ha szembefor-
dul velünk! A kanok a párzási 
időszakban lehetnek veszélye-
sek, a kocák pedig akkor, amikor 
a kis csíkos hátú malacokat vé-
delmezik. A sebesült vaddisznó 
szintén agresszív lehet. Semmi-
képpen ne sétáltassuk kutyánkat 
póráz nélkül az erdő vagy elha-
nyagolt ingatlanok közelében, 
mert a vaddisznó rátámadhat a 
kutyára! A róka túlságosan bi-
zalmas, szokásostól eltérő visel-
kedése esetén értesítsük a helyi-
leg illetékes állategészségügyi 
hatóságot, vagy hívjuk a NÉBIH 
zöld számát, a +36 80 263 244 
telefon-számot.

Önmagában a rókák tele-
pülésen való megjelenése 
nem utal veszettségre (www.
veszettsegmentesites.hu).
A károk megelőzése szempont-
jából hasznos tanácsok a lakos-
ság részére 
Legfontosabb feladat a károk 
megelőzése és csökkentése ér-
dekében a belterületi „élőhe-
lyek” együttes felszámolása és 
az érintett ingatlanok bekeríté-
se.
1. A kommunális és zöldhulla-
dék illegális lerakásának meg-
szüntetésével, a lerakóhelyek 
felszámolásával jelentősen 
csökkenthetjük a vad belterületi 
megjelenésének kockázatát.
2. Az élelmiszermaradványokat 
a vadon élő állatok számára ne 
tegyük elérhetővé, az állatok 
véletlen vagy szándékos etetését 
teljes mértékben mellőzzük!
3. Nagyon fontos a belterületi in-
gatlanok (telek, zártkert, tanya, 
major, szőlő, gyümölcsös stb.) 
megfelelő állapotban tartása a 
vonatkozó helyi rendelkezések 
figyelembe vételével. Az elha-
nyagolt ingatlanok rossz környe-
zeti állapotát szüntessük meg!
4. A vad által veszélyeztetett 
ingatlanokat a tulajdonos, föld-
használó költségviselése mellett 
kerítsük be. Vaddisznó bejutá-
sa ellen a kerítésnek legalább 
1 méter magasnak kell lennie, 
a szarvasfélékkel szemben mi-
nimum 1,8 – 2,5 méter magas 
dróthálót kell alkalmazni. 
5. Villanypásztor létesítése ese-
tén figyelembe kell venni a he-
lyi építési és személybiztonsági 
szabályokat.
Károkozás esetén kihez fordul-
junk?
A kár bekövetkezésének helye 
szerinti önkormányzathoz, an-
nak jegyzőjéhez, az illetékes 
vadászatra jogosulthoz, illetve 
súlyosabb esetben a rendőrség-
hez, tájegységi fővadászhoz, 
valamint a területi vadászati ha-
tósághoz lehet fordulni.

Agrárminisztérium Vadgaz-
dálkodási Főosztály

Egyre közelebb az emberekhez
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A megszűnt utazási utalványokról

Díjazták az egészségügyben dolgozókat
Az „anyák megmentőjének” 
is nevezett Semmelweis 
Ignác születésnapja július 
1., a magyar egészségügy 
napja és egyben legnagyobb 
ünnepe. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház - ebből az 
alkalomból a Megyeházán 
tartott ünnepségen - idén is 
elismerésben részesítette azo-
kat az orvosokat, ápolókat és 
az egészségügy más területén 
dolgozókat, akik szakterület-
ükön kiemelkedően teljesítet-
tek. Ezen a napon adták át a 
főorvosi és az adjunktusi kine-
vezéseket is. Az eseményen 64 
egészségügyi dolgozó munká-
ját ismerték el. 
Kitüntetést vehettek át azok 
az egészségügyben dolgozók, 
akik éveken keresztül folya-

matosan, kiemelkedő gyógyító 
munkát végeznek. Köztük dr. 
Orosz Viktória, a Sántha Kál-
mán Szakkórház orvosa, az I. 
Általános Pszichiátriai Osztály 
szakorvosa, aki 21 éve dolgo-
zik a nagykállói egészségügyi 
intézményben. Kezdetben ápo-
lói, majd diplomája honosítása 
után orvosi feladatokat lát el, 
2015-ben szerzett pszichiátriai 
szakvizsgát. Az elmúlt 21 év 
alatt minden osztályon részt 
vett a kórház aktív és rehabi-

litációs pszichiátriai betegellá-
tásában. Betegeit figyelemmel 
kíséri, igyekszik segítséget 
nyújtani azokban a helyzetek-
ben is, amik nem szorosan tar-
toznak orvosi munkaköréhez.
Főorvosi kinevezést kapott dr. 
G. Tóth Anita, az Addiktológiai 
Osztály szakorvosa, míg ad-

junktusnak nevezték ki dr. 
Újvári Júliát, az I. Általános 
Pszichiátriai Osztály szakor-
vosát.
A Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) 
jóvoltából – elismerve és 
megköszönve az egészségügyi 
szakdolgozók áldozatos és pó-
tolhatatlan munkáját – egyszeri 
vissza nem térítendő adományt 
nyújtott szakdolgozók számá-
ra, melyet kitüntetés formájá-
ban ítéltek oda. A díjátadó gálát 
az MTA dísztermében tartották 
július elején. A kitüntetésben 
részesülő szakdolgozók között 
van a nagykállói Forró Ferenc, 
diplomás ápoló is, aki jelenleg 
a Jósa András Oktatókórház 
munkatársa.

Július 1-jétől megszűnt az 
„Utazási utalvány”.

Fél éves csúszást követően 
2022. július 1-jétől a házior-
vos (vagy az arra korábban jo-
gosult más orvos) nem állíthat 
ki papír alapú „Utazási utal-
vány”-t (ez a jelenleg használt, 
sárga színű, 6 ablakos, sorszá-
mozott nyomtatvány).
Az utazási költségtérítési rend-
szer 2022-től jelentős átalaku-
láson megy keresztül, amely-
nek a legfontosabb elemei a 
következők:
-  „Utazási utalvány” elneve-

zésű nyomtatvány megszün-
tetése

-  nem papíralapon kell kiál-
lítani az Utazási utalványt, 

hanem az ambuláns lap/záró-
jelentés kitöltésekor 4-5 kat-
tintással ez kiváltásra kerül

-  elektronikus ügyintézés a be-
teg oldalán

-  menetjegy-csatolási kötele-
zettség eltörlése.

2022. július 1-jétől kezdődően 
a betegnek nem kell előzetesen 
a háziorvosától, beutaló orvos-
tól semmilyen nyomtatványt, 
igazolást kérnie ahhoz, hogy 
az utazási költségét el tudja 
számolni.
-  A megjelenések igazolására 

az egészségügyi szakellátás 
(szakrendelők, kórházak, 
klinikák) igénybevételekor 
kerül sor, egy erre a célra lét-
rehozott, a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő ál-

tal üzemeltetett informatikai 
rendszerben.

Kiemelten fontos az orvos és 
a beteg közötti együttműkö-
dés (az orvos kérdezzen rá, a 
beteg pedig jelezze, ha utazási 
költségtérítést kíván igény-
be venni), és a megjelenésre 
vonatkozó adatok orvos általi 
rögzítése, mert erre utólagosan 
nem kerülhet sor.
Az utazási költségtérítés iránti 
kérelmet be lehet nyújtani - 
Ügyfélkapus hozzáféréssel, a 
Személyre Szabott Ügyintézé-
si Felületen (SZÜF) közzétett 
nyomtatvány használatával - 
elektronikus úton is.
Az elektronikus ügyintézés 
révén a betegek kényelmesen, 
akár otthonról is intézhetik az 

utazási költségtérítéssel kap-
csolatos ügyeiket.

FONTOS!
Az utazási költségtérítés 
iránti igénynek az orvosnál 
történő jelzése nem egyen-
lő a kérelem benyújtásával. 
Az utazási költségtérítési 
támogatás kifizetését külön 
kérelmezni kell a SZÜF-ön 
közzétett nyomtatvány hasz-
nálatával elektronikus úton; 
illetve a kérelem letölthető 
papír alapon is, és azt postán 
valamint személyesen is be 
lehet adni a kormányhiva-
talnál.
Az egészségügyi ellátás igény-
bevételekor a betegnek a kifi-
zetést külön kérelmeznie kell.

Budapesten 10 megyei egészségügyi dolgozót, köztük Forró Ferencet is kitüntették

Dr. Orosz Viktória Dr. G. Tóth Anita

Dr. Újvári Júliának nemrég szü-
letett meg a kisfia, ezért adjunk-
tusi kinevezését az I. Általános 
Pszichiátriai Osztály osztályve-
zető főorvosa, dr. Bélteczki Zsu-
zsanna vette át helyette
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Múltunk fáklyafényei gyúltak az éjszakában
A Múzeumok Éjszakája 
országos rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódva tárták ki a 
múltunk újabb értékeinek 
megismerése felé vezető ka-
pukat városunkban is, azaz 
ünnepélyes keretek között 
megnyitották a Nagykállói 
Vár- és Örökségvédő Alapít-
vány, Korányi Frigyes út 1. 
szám alatt található kiállító-
termét.

A június 25-én kezdődő meg-
nyitóhoz egy időben nem is 
olyan hosszú, de annál tartal-
masabb belefektetett munká-
val, sok közös erőfeszítéssel 
kikövezett út vezetett. 
A vár baráti körének alapjá-
ul szolgáló csoportot 2019. 
júliusban hozták létre, majd 
2020 januárjában egy minden 
érdeklődő számára nyilvános 
vártörténeti sétát szerveztek, 
ezzel szélesre tárták a baráti 
kör kapuit mindenki számára.  
Azóta közösen ápolják törté-
nelmünk ezen részét és a vár-
ral kapcsolatos tárgyak feltárá-
sának, kutatásának ügyét.
Önkormányzati finanszíro-
zással a Jósa András Múzeum 
szakemberei 2020 novemberé-
ben talajradaros felmérést vé-
geztek azon a területen, ahol a 
vár egy része állt, majd 2021. 
szeptemberben régészeti fel-
tárásokra is sor került, mely 
során értékes leleteket hoz-
tak a felszínre. Ez követően a 
Nagykállói Várbarátok köré-
nek szervezésében az önkor-
mányzat támogatásával 2022 
januárjában vártörténeti kiállí-

tást szerveztek a Ratkó József 
Városi Könyvtárban. Ezen 
a kiállításon - a nagy érdek-
lődésre alapozva - erősödött 
meg bennük a már korábban 
is megfogalmazott gondolatot, 
hogy a megkezdett munkának 
ez csak az eleje, ennek folyta-
tásának kell lennie, melyhez 
első lépésként egy alapítvány 
létrehozása volt szükséges.
Néhány, eltökéltségüket tekint-
ve megszállott, szabadidejüket 
céljaik elérésére fordító ember 
hatékony, közös munkája, dr. 
Simon Miklós országgyűlési 
képviselő és Nagykálló Város 
Önkormányzata teljes támoga-
tásának köszönhetően nem el-
vetett gondolat lett az elképze-
lésekből, hanem elvetett mag 
és ennek gyümölcse az mos-
tanra elkészült kiállítóterem 
lett.
Az ünnepélyes megnyitón 
Jónás Sándor, a Nagykállói 
Vár- és Örökségvédő Alapít-
vány kuratóriumának elnöke 
osztotta meg gondolatait, ami-
ben kitért a várbarátok köre 
megalakításának pillanatától, 
az alapítvány létrehozásán ke-

resztül a napjainkig eltelt idő-
szak fontos pillanataira, majd 
a kiállítóterem kialakításának 
folyamatára.
Ezután dr. Simon Miklós, a tér-
ség országgyűlési képviselője 
elmondta, hogyan találkozott 
a várbarátok körével, hogyan 
ismerte meg elképzeléseiket, 
céljaikat, ezek megvalósításá-
ban, az alapítvány létrehozásá-
ban, és munkájukban, amiben 
tudott, segítséget nyújtott.
Horváth Tibor Nagykálló Vá-
ros polgármestere köszöntő-
beszédében felvázolta, hogy 
a baráti kör megalakulásakor 
mekkora feladatot tűztek ki 
célul maguk elé. Visszaemlé-
kezett, hogy milyen gyorsan 
sikerült nagyon hatékonyan 
haladni a célok elérése felé, 
és a kezdeti félelmekről, ag-
gályokról közös munkával 
sikerült bebizonyítani, hogy 
nem is akkorák, mint kezde-
tekben tűntek. Hangsúlyozta, 
hogy ennek a munkának ékes 
bizonyítéka a kiállítóterem, 
melynek különlegessége, hogy 
nem egy távolságtartó, rideg 
kiállító tér, hanem egy ember-
közeli hely, amely bemutatja 
városunk múltjának fontos ék-
köveit.   
A nyitóbeszédek sorát Harsányi 
Gézáné zárta, aki Jósa András 
életének, munkásságának ki-
emelkedő pontjait elevenítette 
fel. A kiállítótérben ugyanis 
egy tárlat őrzi emlékét a ré-
gész, orvos, antropológus-
nak, aki az 1880-as években 
Nagykállóban telepedett le, s a 
Korányi Frigyes által létesített 

8 ágyas kórházat 84 ágyas ko-
moly intézménnyé fejlesztette.
Ezek után dr. Simon Miklós, 
Horváth Tibor, dr. Körösfői 
Zsolt, Jónás Sándor és 
Harsányiné Manyika átvágta 
a nemzeti színű szalagot és 
minden érdeklődő számára 
megnyitotta, látogathatóvá 
tette a kiállítótermet. Az első 
programpontként, bemutatva 
a termeket és a Múzeumok Éj-
szakájához is kapcsolódva, dr. 
Körösfői Zsolt, a Jósa András 
Múzeum régészeti osztály-
vezetőjének tárlatvezetésén 
vehettek részt a jelenlévők. 
Ebben kitért a Jósa András Mú-
zeum névadójának gyűjtemé-
nyére, annak részleteire, mely 
mostantól két évig városunk-
ban, ebben a kiállítóteremben 
tekinthető meg. 
Ezt követően került sor 
Keresztúry Sándor 60 év a fes-
tészetben című jubileumi kiál-
lításának megnyitására, ahol 
a városunkban élő alkotómű-
vész beszélt a munkásságáról, 
a kiállított festmények kelet-
kezéséről.
A rendezvény folytatásában az 
érdeklődők megismerhették 
a kiállítóterem másik helyi-
ségében berendezett „Mesélő 
könyvtárunk” nevű kincsgyűj-
teményt és az eléjük tárt relik-
viákat, különleges tárgyakat. 
Majd részt vehettek a pincében 
egy fáklyás, ódon börtönsétán, 
megtekinthették a dr. Jósa 
András életét bemutató „Egy 
polihisztor a századfordulón” 
című 30 perces dokumentum-
filmet.

Győrfi Gergő

A szalag átvágásával megnyílt a kiállítótér

Tisztelegve és emléket állítva Jósa András életének, munkásságá-
nak 
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Emléktáblát avattak  
dr. Wischán Elek egykori munkahelyén

A Ratkó József Városi Könyvtár júliusi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Bálnadal / Tóth Krisztina
Bejgliköztársaság / Lackfi János
Anyám szerint / Náray Tamás
Korfu-trilógia / Gerald Durrell

Felnőtt szakirodalom
A selyemút őstörténete  / 
Grandpierre Attila
A Churchill lányok / Rachel 
Trethewey

Holtak vallatója / Richard 
Shepherd
Magyarország globális története, 
1869-2022 / szerk. Laczó Ferenc 
és Varga Bálint

Gyermek- és ifjúsági irodalom
A férfi: srácoknak / Csernus Imre
A nő: csajsziknak / Csernus Imre
A kis lord / Frances Hodgson 
Burnett

Emléktáblát avattak dr. 
Wischán Elek egykori osz-
tályvezető főorvos, a Sántha 
Kálmán Szakkórház igazga-
tó-helyettese, Nagykálló Vá-
ros díszpolgára tiszteletére 
július 12-én, a Szakkórház 
épületében.

Egykori munkatársai, tisztelői 
gyűltek össze a Sántha Kál-
mán Szakkórház járóbeteg 
szakellátást nyújtó épületének 
előterében, ahol elhelyezték 
dr. Wischán Elek emléktáb-
láját és egykori betege által 
készített portréját. Az orvos 
tiszteletére, aki minden beteg 
felé együttérzéssel, szeretettel, 
kedvességgel fordult. Szak-
tudása mellett szerénysége, 
alázata növelte a betegek belé 
vetett bizalmát, ami nagyban 
segítette páciensei gyógyulá-
sát.
Az avatóünnepségen dr. Erdé-
lyi Ágnes, a Sántha Kálmán 
Szakkórház telephelyi orvos-
igazgató-helyettese köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
méltatta egykori munkatársa 
gyógyítómunkáját, emberi 
nagyságát.

-Mindvégig frissen tartotta tu-
dását. Az a fajta szakmai alázat 
és tisztelet, amivel gyógyította 
a betegeket, mindannyiunk 
számára példaértékű volt – 
mondta dr. Erdélyi Ágnes az 
avatóünnepségen. - Főorvos 
úr megélte a pszichiátriában 
bekövetkezett szemléletvál-
tást, a biológia forradalmát, 
hiszen amikor ő kezdett dol-
gozni, Magyarországon még 
nem ismerték el ezt a szakmát, 
azt, hogy a léleknek is vannak 
betegségei, amelyeket gyógyí-
tani kell, sőt, az 50-es években 
gyanakodva néztek a pszichi-
áterekre.
Mindig nagyon figyelt arra, 
hogy senkit se bántson meg, 
sem a kollégák, sem a betegek 
közül. A főorvos úr „típusú” 
emberek már nincsnek! Az a 
fajta műveltség, az a fajta ele-
gancia, ami őt jellemezte, azt 
gondolom, már kihalt – fűzte 
hozzá a Sántha Kálmán Szak-
kórház telephelyi orvosigaz-
gató-helyettese.
Ezt követően dr. Wischán 
Viktória ismertette édesapja 

életútját: (részlet) dr. Wischán 
Elek 1926. július 9-én szüle-
tett Sátoraljaújhelyen, 18 éves 
korában a második világhá-
ború borzalmait a harcmezőn 
kellett megtapasztalnia. Több-
ször életveszélyesen megsebe-
sült, néhány puskagolyó élete 
végéig a testében maradt. Tár-
sai közül sokan a kegyetlen 
kiképzések közben meghal-
tak. Fogságba került, kivég-
zését is elrendelték, amire egy 
pincében kellett várakoznia, 
azonban, amikor ő került vol-
na sorra, leállították a folya-
matot. 
A háború befejezése után visz-
szairatkozott a gimnáziumba. 
Érettségi után a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem álta-
lános orvos szakán tanult. Az 
egyetemi évek alatt munkát 
vállalt, ezzel segítve fiatalon 
özvegyen maradt édesanyját.
Általános orvosi diplomá-
ját 1953-ban kapta meg. A 
Szentesi Kórházban kezdett 
dolgozni, ahol a szülészeti–
nőgyógyászati osztályon is 
szerzett gyakorlatot, de végül 

az elmegyógyászatot és a neu-
rológiát választotta. 
Rövid ideig dolgozott Sá-
toraljaújhelyen, majd 1959. 
január 3-án helyezkedett el 
Nagykállóban, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Ideg- 
és Elmegyógyintézetben, ahol 
2018-ig (59 éven át) dolgo-
zott.
1961 és 1966 között Nyíregy-
házán, a megyei kórházban 
a neurológiai szakrendelést 
is vezette. 1966-ban osztály-
vezető főorvosi kinevezést 
kapott Nagykállóban, ahol a 
Férfi Pszichiátriai Osztályt ve-
zette. Emellett kórházigazga-
tó-helyettesi kinevezést is ka-
pott, ennek során a régi épület 
felújítása, kivitelezésének irá-
nyítása is rá hárult. 1986-ban 
vonult nyugdíjba, de még eb-
ben az évben újra munkában 
állt és az ambuláns ellátásban 
kezdett dolgozni.
Az 1960-as évektől kezd-
ve 2018-ig főállása mellett 
igazságügyi orvos-szakértői 
tevékenységet is folytatott. 
Rendszeresen oktatott szak-
orvosjelölteket, angol, német, 
francia és latin nyelvből per-
fekt nyelvismerettel rendelke-
zett, így a külföldi szakiroda-
lomban nagyfokú jártasságra 
tett szert. Szabadidejében so-
kat foglalkozott a képzőművé-
szettel, a festészettel. Képeit 
rendszeresen kiállította a kö-
zönség számára, a nagykállói 
kórházban állandó kiállítása 
van. 
1953-tól 2018-ig, azaz 64 
éven keresztül, 92. éves korá-
ig praktizált. 2019. december 
18-án, 93 éves korában hunyt 
el.

Dr. Wischán Elek emléktábláját Harsányi Gézáné, Nagykálló 
díszpolgára, dr. Erdélyi Ágnes, telephelyi orvosigazgató-helyettes 
és lánya, dr. Wischán Viktória avatta fel

KITÜNTETÉSEI:
-  Kiváló Munkáért (miniszteri kitün-

tetés)
-  A Munka Érdemrend ezüst fokozata
-  Alkotói-díj Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megye Közgyűlésétől
-  Korányi Frigyes–díj
-  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közgyűlés Emlékplakettje
-  Nagykálló Város Díszpolgára cím 
-  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Közgyűlés Ezüst Emlékérme
-  Pro Sanitate-díj (miniszteri kitünte-

tés).
A fentieken túl mind az arany-, mind 
a gyémánt-, mind a vas diplomát meg-
kapta.
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Kirándulás Karosra 
és Füzérradványra

Számlálóbiztosokat keresnek

A nagykállói Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület tagjai 
és barátai június 11-én 
észak-magyarországi kirán-
duláson vettek részt.

Első állomásunk  a karosi 
Honfoglalás Kori Látogató 
Központ volt, melynek határá-
ban az 1930-as években a Kár-
pát-medence leggazdagabb 
honfoglalás kori temetőjét 
tárták fel. Az emlékhely is ezt 
mutatja be, interaktív eszközö-
ket felhasználva. A következő 
állomás Füzérradvány volt, a 
Károlyi-kastély és parkjának 
megtekintése.
A szépen felújított, korabeli 
bútorokkal, festményekkel, 

vadászati trófeákkal berende-
zett kastélyt 2021 októberében 
adták át. Sétáltunk az óriási 
platánfák alatt a parkban, etet-
tük a halacskákat a tóban.
Füzérradvány után Sátoraljaúj-
helyen volt a következő meg-
álló, ahol fagyiztunk, elmond-
tunk egy imát a római katolikus 
templomban. Tokajban finom 
tokaji bort vásárolhattunk és 
egy halászlé elfogyasztására is 
volt lehetőségünk. 
Az utazás - részben - Nagykálló 
Város Önkormányzat támoga-
tásával valósult meg.
Kellemes napot töltöttünk 
együtt!

 Molnár Ferencné 
egyesületi tag

A 2018. évi CI. törvény, valamint az 
annak végrehajtására kiadott 362/2020. 
(VII.23.) Korm. rendelet alapján Ma-
gyarországon 2022. október 1. és 2022. 
november 28. napja között népszámlá-
lást tartanak.
A népszámlálás eredményes lebonyo-
lításában kiemelkedő szerepet játsza-
nak a számlálóbiztosok, az ő felada-
tuk:
•  körzeteik bejárása, a körzeteihez tarto-

zó, az internetes önkitöltési időszakban 
le nem zárt címek felkeresése, adatfel-
vétel lebonyolítása.

•  szükség esetén címpontosítás, esetle-
ges új címek felvétele, a címjegyzék 
vezetése, meghiúsulások dokumentá-
lása,

•  a válaszmegtagadások, rendkívüli ese-
tek jelentése, folyamatos kapcsolattar-
tás a felülvizsgálóval.

A terepen történő adatgyűjtést a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) által védett 
elektronikai eszközzel kell végrehajtani. 
Az adatfelvétel során össze kell írni a 
számlálókörzetbe tartozó valamennyi 
lakóegységet, továbbá a számlálókörzet 
területén élő személyeket.
A számlálóbiztosok díjazása a kor-
mány vonatkozó rendelete alapján:
•  kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktu-

alizálás: 300,- Ft / cím
•  lakás, lakott üdülő, lakott egyéb la-

kóegység, intézet összeírás: 300,- Ft / 
cím

•  személy összeírása: 620,- Ft / személy,
•  felkészülési és kapcsolattartási díj: 

25.000,- Ft.
A számlálóbiztosi terepmunka 2022. 
október 17. és 2022. november 20. 
között zajlik. A számlálóbiztosoknak 
az alábbi feltételeknek kell megfelel-
niük:
•  18. életév betöltése, cselekvőképesség,
• legalább középfokú végzettség,
•  saját elektronikai eszköz (pl. számí-

tógép, laptop) internet hozzáféréssel, 
amelyek szükségesek a felkészülés-
hez,

•  magabiztos számítógépes ismeret,

•  e-mail cím és mobiltelefonos (állandó) 
elérhetőség,

•  helyismeret, tájékozódási, térképkeze-
lési készség,

•  konfliktus kezelő készség, empátia, 
motiváltság, precizitás, titoktartás,

• tanulási készség,
• jó fellépés, beszédkészség,
• fizikai erőnlét, terhelhetőség,
•  a népszámlálás idején a KSH-n kívül 

más szervezet vagy személy részére az 
érintett címek és személyek esetében 
adatgyűjtést, valamint kereskedelmi 
ügynöki tevékenységet nem végez.

A kiválasztás során előnyt jelent:
• felsőfokú végzettség,
•  korábbi részvétel a népszámlálásban, 

vagy más, KSH lakossági adatfelvétel-
ben számlálóbiztosként.

A számlálóbiztosok felkészítését, a 
vizsga egyéni teljesítését elektronikus 
oktatási (e-learning) rendszerben kíván-
ja megvalósítani a KSH. Kizárólag a si-
keres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető 
szerződés a számlálóbiztosi feladatok 
ellátásra.
A kitöltött jelentkezési lapot 2022. 
augusztus 1. napjáig várjuk az alábbi 
módon:
•  e-mailben aznepszamlalas@nagykallo.

hu címen,
•  postai úton Nagykállói Polgármesteri 

Hivatal (4320 Nagykálló, Kállai Ket-
tős tér 1.)

•  személyesen a Nagykállói Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán (4320 
Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

•  A jelentkezéskor a „Jelentkezés 
számlálóbiztosnak 2022. évi nép-
számlálás során” megnevezésű 
nyomtatványt kell kitölteni, mely 
elérhető a www.nagykallo.hu hon-
lapon és Nagykállói Polgármesteri 
Hivatalügyfélszolgálatán.

Amennyiben kérdése van a számláló-
biztosi jelentkezéssel vagy a népszám-
lálással kapcsolatban, azt felteheti az 
nepszamalalas@nagykallo.hu e-mail 
címen, vagy az alábbi telefonszámokon:
+36 42 263 101 /144 mellék

A Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.

• portás (Harangod)
• takarító

munkakörökbe megváltozott munkaképességű 
dolgozókat keres.

Elvárások: önálló munkavégzés,  
maximális igényesség önmagára és munkájára.

Amennyiben felkeltette érdeklődését az  
állásajánlat, várjuk jelentkezését:  

előzetes telefonos egyeztetés után  
(06/42-563-067) személyesen a Híd Közösségi 

Házban (Nagykálló, Jókai M. út 34.)

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Egy csipet varázslat  

Gombahíradó

Egészség Rovat – Segítő gondolatok az egészség területeiről

Az élet-
ben vágya-
kozunk a 
megmagya-
rázhatatlan 
„ c s o d á k -
ra”. Mégis 

gyakran ez a vágy az, ami el-
fedi szemünk elől a titkot. Mi 
a valóság csodája? Hogyan tu-
dod észrevenni azt?
Csodák márpedig vannak. 
Mindenki szívében el van 
rejtve egy mag, amit, ha hagy 
megnőni akkor vagy lassabban 
vagy gyorsabban, de növeke-
désnek indul. Ez a mag pedig 
TE vagy. A napok egymás után 
rohanva telnek. Alig vesszük 
észre és máris eltűnt a sze-
münk elől az éppen megélt hét, 
a nap, az óra, a pillanat. Szok-
tuk mondani azt, hogy a jelent 
annak minden szépségével és 
nehézségével fontos megél-
ni, ennek ellenére sokunknak 
okoz nehézséget mindez, ami a 
világ ritmusát figyelembe véve 

természetes. Nincs szükség 
arra, hogy minden percben a 
jelen felé fordítsuk a figyelmet, 
ugyanis a jelen csakis a múlt 
és a jövő együttesében értel-
mezhető. Időnként vissza kell 
tekintenünk, hogy megleljük a 
csodát. Időnként előre kell te-
kintenünk, hogy a jelen nehéz-
ségeit a jövő illuzórikus képei-
vel tegyük elviselhetővé…
A csoda szó jelentéseit meg-
nézve megtudjuk, hogy az va-
lamely természetfeletti vagy 
emberi esemény, megmagya-
rázhatatlan, hihetetlennek 
tűnő vagy rendkívüli dolog, 
mely ámulatba ejt. A kérdés 
az, hogy nekünk mit jelent a 
csoda. Egy nap hányszor ejt-
jük ki a szánkon, hogy „ehhez 
csoda kell”, „ezen már csak a 
csoda segíthet”, vagy azt, hogy 
„csodálatosan érzem magam” 
„csodás napom volt”? A csoda 
ilyen formán mindennapjaink 
része. Mindeközben észre-
vesszük a valódi „csodáinkat”, 

azt, amikor a csoda végül is 
segít? Egymásra találások, egy 
eszünkbe jutott megoldás, egy 
segítség váratlan helyről, egy 
lehetőség… Amint meg tudjuk 
mondani, hogy számunkra mit 
jelent a csoda, akkor meg is 
tudjuk figyelni azokat az éle-
tünkben. Mindennapi csodáink 
ott vannak az emlékeinkben, a 
terveinkben, a jelenünkben. 
1.  lépésként határozzuk meg 

mi mit tartunk csodának. 
2.  lépésben tudatosítsuk ma-

gunkban, hogy a csoda el-
érhető számunkra a múltban 
a jelenben és a jövőben. Va-
lamint meg kell értenünk, 
hogy a csoda nem egy távoli 
misztikus ködbe burkolódzó 
elérhetetlen valami, hanem 
a megélt apró dolgok ösz-
szessége, a képesség arra, 
hogy megfigyeljük a kör-
nyezetünket és megéljük az 
örömünket.  

3.  lépésként igyekezzünk a ne-
hézségek közepette is ész-

revenni azokat az apró dol-
gokat, amik erőt adnak (egy 
személy, egy ölelés, egy 
kedves gesztus, egy segítő 
gondolat, egy természeti 
szépség, egy könyv stb.).

Összességében csodaként él-
hetjük meg napjainkat, noha 
a legtöbb esetben nem értjük, 
hogy miért történik velünk és 
körülöttünk az, ami. Mégis 
könnyebb átélni „egy csipet 
varázslattal”, mint nélküle. 
A csoda ott rejtőzik a világ 
összes mosolyában, reményé-
ben, a szívekben, a kék égben. 
A csodavárás helyett tanuld, 
keresd, lásd a csodát. 

Kelemen Anett
EFI mentális  

egészségfejlesztő munkatárs
Egészségfejlesztési Iroda 

Nagykállói Járás
4320 Nagykálló,  

Szabadság tér 13.
Telefon: +36 42/563-853 

E-mail:  
efi.nagykallo@gmail.com

Bár az aszályos időjárás nem 
kedvez a vadontermő gombák 
megjelenésének, mégis vannak 
ezzel kapcsolatos események.

Az elmúlt napokban egy két-
ségbeesett édesanya keresett fel, 
kezében tartva néhány gombát, 
amelyekhez hasonlót a gyerme-

ke az óvoda udvarán fogyasztott 
el. Aggódott, hogy szükséges 
van e kórházba vinni, kell-e or-
vosi ellátás, esetleg gyomormo-
sás? Megnyugtattam, hogy az 
általam bevizsgált fajta egy bar-
na, porhanyós gomba, mely nem 
mérgező, tehát ebben az esetben 
semmilyen további teendőre 

nem volt szükség gyermekével 
kapcsolatban.
Felhívom az óvodai dolgozók 
– vezetők, óvónők, dajkák – fi-
gyelmét, hogy gyakorta nézzék 
át az intézmények udvarát, kert-
jét, s ha bármilyen gombát talál-
nak, semmisítsék meg azokat.
Néhány éve Nyíregyházán az 

egyik óvodában párducgalócát 
találtak, mely súlyosan mérge-
ző gomba. Nagykállói otthonom 
kertjében is évente jelenik meg 
súlyosan mérgező kerti susulyka 
gomba.
Legyenek óvatosak!

Jónás Sándor 
gombaszakértő

Mérgező kerti susulyka Nyári porhanyósgomba
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ELHUNYTAK 2022. június-július

Nagy József Gézáné (Debreceni út)
Bégányi György Sándorné  
(Torony u.)
Pósán Sándor (Kisbalkányi út)
Kriston Sándorné (Kert u.)
Bornemisza Jolán (Bátori út)
Dán Mihályné (Kossuth út)
Lukács Béla (Jókai M. út)
Horváth Istvánné (Bátori út)

Vad Géza (Krúdy Gy. u.)

Borsy Sándor (Kiskút u.)

Gura Mihályné (Temető u.)

Kékesi István (Arany J. út)

Vágó János (Bethlen G. u.)

Vass Sándor (Dózsa Gy. u.)

Oroszné dr. Nagy Matild (Hunyadi u.)

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2022. augusztus 5. 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:





I N G A T L A N ,  Ü Z L E T , 
F Ö L D  E L A D Á S -
V É T E L - K I A D Á S

Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. 
szám alatt 2 szobás, ebédlős, fürdő-
szobás ház eladó. Az ingatlan teher-
mentes. Telefon: +36 20 988 7115
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 2100 
nm-es zártkerti ingatlan eladó. A te-
lekhatáron villany van.  Telefon: +36 
30 360 8986 vagy +36 30 955 3653
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
- felújításra váró - hétvégi, alápincé-
zett házzal telek eladó. Villany van! 
Telefon: +36 30 462 8753
Nagykálló-Nagykertiszőlőben 
zárkerti ingatlan hétvégi házzal és 
faházzal, villannyal,  kúttal, eladó. 
Telefon: +36 20 429 1251    
Nagykálló, Szabadságharcos úton 
(az óvodával szemben) üzlethelyiség 
kiadó. Telefon: +36 30 349 7653
Nagykálló központjában, a volt 
Pálma presszóval szemben, igénye-
sen kialakított 20 m2-es helyiség, 
plusz szolgálati mosdó, klímás fű-
téssel-hűtéssel, vállalkozási célra 
(üzlet, iroda egyéb szolgáltatói tevé-
kenységre) kiadó. Parkolási lehető-
ség az udvarban. Érdeklődni lehet: 
+36 30 935 6345
Új építésű, salakos teniszpályák 
bérelhetők Nagykállóban, a Bátori 
út  64. sz. alatt. Időpontfoglalás te-
lefonon: +36 30 935 6345 vagy +36 
30 392 809

E L A D Á S - V É T E L
Folytontermő málna frissen szed-
ve eladó. Telefon: +36 70 299 5724
Eladó 100x197-es bejárati, hőszi-
getelt üvegezésű fa ajtó, tok nélkül. 
Ár: 5 000 Ft. Telefon: +36 20 242 
4566

Eladó 50 m hosszabbító hármas 
elosztóval, 200 l vaskád, 120 l mű-
anyaghordó, Dormeo matrac, almás 
és meggyes ládák, házivízmű. Tele-
fon: +36 70 237 2244
Eladó gáznyomás szabályozó 
(1200 Ft), 4 db Trabant laprugó 
(3500 Ft/db), hőszigetelt ablak-
szárny (fa, nyíló-bukó) 135x135-ös 
(11 000 Ft), hőszigetelt ablakszárny 
(fa, nyíló-bukó, 9 000 Ft), fa ablak 
180x150-es (8 000 Ft), 8 fokos fa-
létra (7 000 Ft), 8 db szék (500 Ft/
db), 164-es női irhakabát (8 000 Ft), 
gázperzselő (1500 Ft). Telefon: +36 
(42) 264 294
Két részből álló üveges szekrény-
sor, 2 db fotel, dohányzóasztal el-
adó. Telefon: +36 30 413 3468
Elektromos kerékpár – akkumulá-
tor cserére szorul – eladó. Telefon: 
+36 20 435 7096
Eladó háztartási fagylaltgép, ara-
nyozott evőeszköz készlet tartóval 
(dobozában), akkus permetező (akku 
nélkül). Telefon: +36 20 253 8170
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos szőlő-
daráló, kézi gyümölcsdaráló, 250 
kg-ig mérő molnár mázsa súlyokkal. 
Telefon: +36 30 218 5958
Eladó fa állófogas, különböző 
használt kéziszerszámok, 50 m slag 
(felemás) sima és vászonbetétes, ön-
járó, nagyteljesítményű fűnyíró.
Telefon: +36 20 253 8170
Eladó Lucznik varrógép motorral, 
pedállal. Telefon: +36 30 651 3761
Eladó négyváltós, újszerű, köze-
pes méretű tangóharmonika tokjá-
val, kijátszott alaphegedű, falemezű 
dobgitár, 2 db erősítő hangfal - kö-
zepes méretű, versenysakk, önjáró 
benzines fűnyíró.  Telefon: +36 20 
253 8170
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A Nagykállói Sporthorgász 
Egyesület ez év május 15-én 
tartotta házi horgászverse-
nyét.

Tavaly nyár közepén újraindult 
Vadkert Tápcsatornán reggel 
6 óra után már gyülekeztek a 
horgászok, később megtörtént 
a horgászhelyek kisorsolása,  
8-kor pedig elindult a verseny.
Az immár kibővített vízterüle-
ten, kényelmesen elfért a 63 fő 
felnőtt és 7 fős gyerek mezőny.

A reggeli órákban még jó volt a 
halak kapókedve, de a melege-
déssel ez alábbhagyott. Ennek 

ellenére többen is 3-4 darab 
pontyfogással zárták a napot. 
A verseny 11 órakor ért véget, 
utána eredményhirdetés követ-
kezett, majd az ebéd zárta a 
rendezvényt.
A verseny Nagykálló Város 
Önkormányzatának támogatá-
sával valósulhatott meg, amit 
ezúton is köszönettel vettek a 
szervezők.

Vágó Ádám
Nagykállói Sporthorgász 

Egyesület elnöke

Az évenkénti nyugdíjas 
találkozóra és sportrendez-
vényre május 31-én került 
sor a napkori Kerekerdő 
Turisztikai Központban.

A szép környezetben tartott 
eseményen az eddigi legna-
gyobb létszám, 535 fő vett 

részt. A köszöntések után pár 
perces bemelegítő torna követ-
kezett. A vetélkedő 8 elemből 
állt, melyen 47 csapat, 5-5 fő-
vel, összesen 235-en vett részt. 
Az Őszi Napfény Nyugdíja 
Egyesület 37 fővel, 4 csapattal 
képviselte a rendezvényt, akik 
sikeresen szerepeltek és az első 

10 között végeztek.
Tagjainknak az ülőhelyet a 
Nagykállói Polgármesteri Hi-
vataltól kölcsönkért sörpa-
dokkal biztosítottuk, melyet 
ezúton is köszönünk. A finom 
ebéd elfogyasztásával és közös 
énekléssel ért véget a rendez-
vény, ahol valamennyien jól 

éreztük magunkat, kellemes 
kikapcsolódásban volt részünk. 
Köszönet minden szervező-
nek, lebonyolítónak, leginkább 
a megyei nyugdíjas szövetség 
vezetőinek!

Molnár Ferenc,
a Nagykállói Őszi Napfény 

Nyugdíjas Egyesület elnöke

Szezonnyitó horgászverseny  
a Vadkerten

Megyei nyugdíjas találkozó és 
sportvetélkedő

Felnőtt kategória: I. Tanyi Győző 14 515 gr
 II. Zsel István 12 910 gr
 III. Hamar Vilmos 10 885 gr
Női kategória: I. Erdei Henrietta 9 085 gr
 II. Bodnár Viktória 2 795 gr
 III. Rácz Zsófia 585 gr
Gyerek kategória: I. Ruha Adrián 7 800 gr
 II. Szilágyi Erik 4 795 gr
 III. Zsippai Péter 4 005 gr

A horgászversenyen az alábbi eredmények születtek:

A legjobb pecásokat díjjal ju-
talmazták

Kapásra várva

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell
A nagykállói nyugdíjas egyesület tagjai kiválóan szerepeltek a 
megmérettetésen
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Labdarúgó nap a színészválogatottal

Habos izgalmak

Az Nagykállói Városi Sport 
Egyesület (NVSE 100) egész 
éves programsorozat követ-
kező eseményére július 9-én 
került sor, amikor labdarú-
gó napot tartottak - az ak-
kori nevén még - Nagykálló 
Városi Sporttelepen.
 
A rendezvény nyitása az egye-
sület utánpótlás csapatainak 
mérkőzéssel egy-
bekötött évzárója 
volt. Ezt követően 
elérkeztünk a nap 
legmeghatóbb ré-
széhez, amikor is 
az ünnepi beszédek 
után Horváth Tibor, 
városunk polgár-
mestere, dr. Simon 

Miklós, a 
térség or-
szággyűlési 
képviselője, 
Papp Lász-
ló, a Sport 
B i z o t t s á g 
elnöke és 

(Kerezsi László fia) Kerezsi 
Tibor leleplezte Kerezsi László 
emléktábláját, ez egyben név-

adó ünnepség is volt, 
hiszen innentől a 
sporttelep a Kereszi 
László „Cali bácsi” 
Sporttelep nevet vi-
seli.
 A névadó ünnep-
ség után először a 
Magyar Színészvá-
logatott mérkőzött 

meg a Nagykállói Öregfi-
úk csapatával, majd a Kálló 
II. Öregfiúk és az Újfehértó 
Öregfiúk csapatai villantot-
ták meg a leporolt tudásukat 
és vitálkapacitásukat, vé-
gezetül pedig az egyesület 

felnőttcsapatának a Sényő 
U17 gárdája ellen vívott talál-
kozójával zárult a nap.
(A névadó ünnepségről rész-
letesen a lap következő szá-
mában olvashatnak.)

Győrfi Gergő

Július 16-án, szombaton az 
Akácos Úti Közösségi Ház-
ban Szomszédsági rendez-
vény került megszervezésre 
a T.O.P-5.2.1.–16 – SB1 – 
2020-00006 azonosítószámú   
„A Társadalmi Együttmű-
ködést Szolgáló Komplex 
Program Nagykállóban” 
nevezetű projekt keretében.

A program részeként a  gyer-
mekeket egész nap ingyenes 
csillámtetoválás és arcfestés 

várta. Délelőtt a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

jóvoltából a kicsik és nagyok 
habban mártózhattak meg. 
A habpartinak nagyon nagy 
sikere volt.  Az önfeledt szó-
rakozás mellett a gyerekek 
táncvesenyen mutatták  be 
zseniális ritmusérzéküket.
A nagyobbak között végül az 
alábbi helyezések születtek:
I. helyezett: Kovács Gabriella
II. helyezett: Rézműves Gab-
riella Andrea
III. helyezett: Kovács Tímea

A kisebbek között: 
I. helyezett: Szilágyi Bianka
II. helyezett: Vadász Mirella
III. helyezett: Szilágyi József.
Ezúton szeretnénk gratulálni 
a többi versenyzőnek is, akik 
szintén elvarázsolták a zsűrit 
és a közönséget. A rendez-
vényen Vadász János és fia, 
Krisztián húzta a talpaláva-
lót. Minden kedves látogatót 
egy tányér finom pörkölttel 
tudtunk megvendégelni. Az 
esemény zárásaként került sor 
a gyerekek számára adott tom-
bolajegyek kisorsolására.

D. V.

Horváth Tibor, dr. Simon Miklós, Papp László és Kerezsi Tibor 
felavatja a „Cali” bácsi sporttelepet

A Nagykállói Öregfiúk csapata A színészválogatott focistái
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DOMOKOS SÁRÁT 
2. és bátyját, 

DOMOKOS MÁRTONT 
5. születésnapja alkalmából köszönti 

Anya és Apa!

ÓVODAI BALLAGÁS 2022

|

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

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

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019
a Viszokai Gumiszerviz telepén

Gyors beszereléssel, kiváló ár-értékaránnyal

értékesítés,
gumiszerelés,

javítás, tárolás

GUMIABRONCS

FŰTÉSRE HŰTÉSRE

TÖLTÉS JAVÍTÁS
GÉPJÁRMŰKLÍMA

ÉPÜLETKLÍMA

A lap előző számában a Brunszvik Teréz Tagóvoda ballagó 
Százlábú és Katica csoportos gyermekeinek névsora felcseré-
lődött. A ballagó óvodások és csoportok neve helyesen:

Katica csoport:
Bódi Vanda
Balogh István
Veres Vince
Balogh Gergely Zsolt
Sós Hédi Szilvia
Balogh Hanna Jozefina
Nagy Dorina
Sajtos Ádám

Százlábú csoport:
Fazekas Evelin Jázmin
Rostás Rubina Mária
Gyebrószki András
Rápolthy Mia
Kukucska Dorka
Szilágyi Sándor
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