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Jégpálya épül

Épül a február első hétvégé-
jén nyíló nagykállói jégpálya. 
A 14x24 méteres korcsolyázó 
felület a Szabadság téren kerül 
kialakításra. 

Nagykállóban január utolsó pén-
tekén kezdődött a több mint 300 
négyzetméteres jégpálya  kialakítá-
sa a főtéren. A mobil gépházat egy 
teherautó szállította a helyszínre, 
majd egy darus kocsi leemelte és 
kezdődhetett a berendezések be-
üzemelése és az öltözősátor felál-
lítása.
A jégpálya működtetését megelő-
zően lefektetik a hűtési csöveket, 
üzembe állítják a hozzá csatlakozó 
szerkezetet, majd teljes műszaki 
átvizsgálást végeznek a szakembe-
rek. A konstrukció +17 °C fokig tud 

üzemelni és 10-15 cm vastagságú 
jeget biztosít a korcsolyázóknak. 
- A múlt évben egy turisztikai egyez-
tető fórumon merült fel annak gon-
dolata, hogy Nagykállóban jégpályát 
alakítsunk ki. Egy vásárosnaményi 
vállalkozóval sikerült erről megál-
lapodni, akivel még szeptemberben 
szerződést kötöttünk, és az önkor-
mányzat 300 ezer forintos hozzájá-
rulásával elkezdődhetett a  14x24 
méter nagyságú korcsolyázó felület 
kialakítása – mondta Juhász Zoltán 
Nagykálló Város polgármestere. – 
Sok gyerek és felnőtt jár Nyíregy-
házára korcsolyázni, Nagykállóban 
viszont csak akkor van erre lehető-
ség, ha befagynak az állóvizeink a 
város határában. Bízok benne, hogy 
a városlakók és a környező telepü-
léseken élők részéről is kedvező 

fogadtatásra talál majd ez a téli att-
rakció.
Juhász Zoltán elmondta, hogy a 
pálya elemeinek végleges rende-
zése és a sikeres próbaüzem után 
várhatóan február 4-én nyílhat 
meg és fogadhatja a korcsolyázás 
szerelmeseit egy hónapon át. A kö-
zönség naponta 10 és 19 óra között 
használhatja majd a pályát, de ettől 
eltérő időpontban, egyéni pálya-
bérlésre is lesz lehetőség, előzetes 
egyeztetést követően a +36 30 44 
55 946-os telefonszámon.
A jégpálya és a korcsolya hasz-
nálatának díja óránként összesen 
600 forintba kerül egy fő részére. 
Az üzemeltető 15 fő felett csopor-
tos kedvezményt biztosít, ebben az 
esetben személyenként 500 Ft lesz 
a belépés díja.Nyíregyházán a Bujtosi tavon 

gyakorolták a jégről mentést 
a nyíregyházi hivatásos és 
nagykállói önkéntes tűzoltók.

Túl messzire merészkedett valaki a 
Bujtosi tavon és beszakadt alatta a 
jég. A tűzoltók gyorsan a helyszínre 
érkeztek és begyakorlott módsze-
rükkel kimentették a szerencsét-
lenül járt embert. Többször is… 
Merthogy valójában, mindez csak 
egy gyakorlat része volt, de akár a 
valóságban is megtörténhetne. So-

kan úgy gondolják, hogy az elmúlt 
napok időjárásának következtében, 
kellően vastagra hízott a jég a tava-
kon, de a híradásokból tudjuk, hogy 
ez sajnos nem mindig van így, és a 
figyelmeztetések ellenére is a jégre 
mennek.
Térségünkben is számos kisebb 
tó található, amelyeken megfelelő 
jégvastagság esetén engedélyezett 
a korcsolyázás. Ha baleset történ-
ne, akkor a mentés a tűzoltók fel-
adata lenne.

(Folyatás 2. oldalon)

A megyében egyedüliként a 
Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda nyerte el a Kincses 
Kultúróvoda 2017 címet az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) azonos címmel meghir-
detett pályázatán.

Az EMMI Kultúráért Felelős Állam-
titkársága és Oktatásért Felelős Ál-
lamtitkársága 2016 őszén második 
alkalommal hirdette meg a Kincses 

Kultúróvoda pályázatot, melynek 
célja, hogy az óvodai és a kulturális 
intézményrendszer együttműködé-
sét erősítse, illetve elősegítse, hogy 
a kulturális tartalmak minél sokré-
tűbben épüljenek be az óvodák he-
lyi pedagógiai programjába. Ebből 
adódóan az óvodák egyre tudato-
sabban vegyék igénybe a kulturális 
intézmények küldetéséből fakadó, 
nevelést segítő programjait. 

(folytatás az 5. oldalon)

Jégről mentettek a tűzoltók

Kincses kultúróvoda lett 
a nagykállói

„Csillog a fákon a zúzmara, 
ragyog, mint az ezüst, 
s repül a sivalkodó szélben 
akár a por, a füst…”

(Zelk Zoltán)

Együtt játszani jó!

„Kritikus” a helyzet
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A téli csapadék - érthető okok-
ból – gyerekeknek, felnőttek-
nek egyaránt örömet jelent. 
Főleg azoknak, akik kedvelik a 
hócsatát, a szánkózást, a hóem-
berépítést… 

Nyilvánvaló, hogy a tél és a hó so-
kaknak akadályt jelent és munkát 
ad, sőt, olykor kellemetlenséget 
is okoz. Az elmúlt hetekben, ahol 

nem takarították el időben a havat, 
ott vastag jégpáncél alakult ki, ami 
rendkívül balesetveszélyes. Az 
utak a ráfagyott csapadék, letapo-
sott hó miatt „korcsolyapályává” 
váltak, és komoly veszélyforrást 
jelentenek a gyalogosan közle-
kedők számára. Nagykálló Város 
Önkormányzata gondoskodik a 
közterek csúszásmentesítéséről. 
A lefagyott utakat, közterülete-

ket ugyanis az önkormányzatok 
felelőssége tisztítani, a családi és 
társasházak, illetve üzletek előtti 
járda biztonságosságáról azonban 
a lakóknak, tulajdonosoknak kell 
gondoskodni. 
A Közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól szóló 21/2014. 
(XII.18.) számú rendelet 10. § (1.) 
bekezdése szerint „az ingatlan előtti 
(…) járdának (járda hiányában egy 
méter széles területsávnak) a tisz-
tántartását, burkolt területen a hó el-
takarítását és síkosság mentesítését, 
ha az két közúttal is érintkezésben 
van, a fenti feladatok mindkét irány-
ra vonatkoznak” az ingatlan tulajdo-
nos kötelessége elvégezni. Szintén 
a „közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ 
el a kereskedő, utcai árus és rendez-
vényszervező, ha a burkolt területen 
a síkosság mentesítéséről és a hó el-
takarításáról nem gondoskodik.”
Komoly balesetet is szenvedhet az, 
aki elcsúszik a jeges gyalogúton, 
az ingatlan tulajdonosa (akinek a 
háza előtt baleset történik), bizo-
nyos esetekben gondatlanságból 
elkövetett cselekményéért felelős-
ségre vonható.

(Folyatatás az 1. oldalról)
A napok óta tartó extrém hideg most 
lehetővé tette, hogy a lánglovagok 
a jégről mentést valós körülmények 
között gyakorolják a Bujtosi tavon. 
A gyakorlaton a Nyíregyházi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság, a Ke-
let-Magyarországi Speciális Mentő 
Egyesület és a Nagykállói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület öt tagja – Balogh 
Tamás, Kovács Róbert, Széplaki 

Gábor, Torma László és Veres Tibor 
– vett részt. A nap folyamán többfé-
le mentési módozatot gyakoroltak, 
hogy valós baleset esetén, hogyan 
tudnának menteni a jégtáblák alól. 
Így gumiabronccsal, gumicsónak-
kal, illetve tolólétra és dugólétra se-
gítségével is mentették a „bajbajutott 
embert”, aki a Kelet-Magyarországi 
Speciális Mentő Egyesület egyik 
búvárruhába öltözött tagja volt. 

A hulladékszállítási díj beszedését, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. megbízásából, ismét díjbeszedők 
végzik.

A negyedéves lakossági díj 
beszedése a következő  
időpontokban történik 

Nagykálló,  
Zrínyi M. u. 20. szám alatt

- február 3., 10.; 17.; 24.  
(péntek) 8.00 – 11.00 óra  

- február 22. (szerda)  
13.00 – 17.00 óra között.

Nagykállóban a szilárd hulladékszállítást és ártalmatlanítást idén is az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. végzi. 

A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő 
szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi la-
kott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező. 
A vegyes hulladék gyűjtése településünkön az eddig megszokott napokon történik. Kivételt képeznek ez alól 
az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen változnak (amennyiben az eredeti gyűjtési 
nap a megadott ünnepnapra esne):

A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy darab 240 l-es, 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány 
gyűjtőedényből szállítják el. A társaság egy alkalommal, 2017. október 2-6. közötti időszakban végzi a 
lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos időpontban. 

Eredeti Módosított
Húsvét 2017. április 17. (hétfő) 2017. április 15. (szombat)
Karácsony 2017. december 25. (hétfő) 2017. december 23. (szombat)
Karácsony 2017. december 26. (kedd) 2017. december 24. (vasárnap)
Újév 2018. január 1. (hétfő) 2017. december 30. (szombat)

Zöldhulladék gyűjtése
A társaság Nagykálló területén zöld hulladék gyűjtést nem végez, mivel minden kertes ház részére komposztáló 
edény kerül kiosztásra. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
felhívja azon őstermelők figyelmét, 
akik 2016. január 1-jét követően 
váltottak ki őstermelői igazolványt 
vagy 2016-ban cserélték le koráb-
bi, papíralapú, barna színű igazol-
ványukat, hogy amennyiben nem 
rendelkeznek 2017-re érvényes ér-
tékesítési betétlappal, úgy azt – az 
őstermelői jogviszony folytonossá-
gának sérülése nélkül – 2017. már-
cius 20. napjáig igényelhetik. Nem 
főállású őstermelők esetében pedig 
legkésőbb az értékesítés előtt kell 
kiváltani az adott évre szóló betét-
lapot.  Mindkét esetben az ügyin-
tézés csak személyesen történhet 
az új őstermelői kártya, valamint a 
személyes okmányok bemutatásá-
val. (Akadályoztatás esetén orvosi 
igazolás és kéttanús meghatalma-
zás vagy közjegyző előtti megha-
talmazás fogadható el.) 
A dohány szerkezetátalakítási 
nemzeti program keretében igé-
nyelhető mezőgazdasági és álta-
lános, csekély összegű támogatási 
kérelem benyújtásának határideje: 
2017. február 15.
A nagykállói körzet szinte vala-
mennyi földterülete nitrátérzékeny 
blokkban helyezkedik el, ezért a 
gazdálkodók 2017. március 31-ig a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal felé elektronikus úton nit-
rátadat-szolgáltatásra kötelezettek.
2015/2016. gazdálkodási évre, il-

letve a 2016. naptári évre vonatko-
zóan 2017. március 1-ig az alábbi 
támogatásokban résztvevőknek 
kell gazdálkodási naplót elektroni-
kusan benyújtani a NÉBIH felé:

Európai Mezőgazdasági Vi-• 
dékfejlesztési Alapból nyújtott 
agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 
61/2009. (V. 14.) FVM rende-
let alapján a környezetvédelmi 
célú gyeptelepítés célprogram,
agrár-környezetgazdálkodási • 
kifizetés,
ökológiai gazdálkodás támoga-• 
tás,
NATURA 2000 mezőgazdasági • 
területeknek nyújtott kompen-
zációs kifizetések,
kompenzációs kifizetések a • 
Természeti Hátránnyal Érintett 
Területeken,
élőhelyfejlesztési célú nem ter-• 
melő beruházások,
vízvédelmi célú nem termelő • 
beruházások: vízvédelmi és vi-
zes élőhely létrehozása, fejlesz-
tése.

A szükséges nyomtatványok a Hi-
vatal honlapján a http://anyk.nebih.
gov.hu/ linken keresztül érhetőek 
el. Gazdálkodási napló esetében 
a határidőn túli adatszolgáltatásra 
nincs lehetőség.

Mezőgazdasági és  
Vidékfejlesztési Hivatal

Jégről mentettek a tűzoltók

Gazdálkodók, őstermelők figyelem!

(El)csúszásveszély

Hó és jég fogságában

Lakossági tájékoztató

Szelektív hulladékszállítási időpontok
A szelektív hulladékot kizárólag a társaság által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűj-
tőedényből szállítják el. A szelektív hulladék begyűjtését 2017-ben a következő napokon végzik: 

Hétfői hulladék-
gyűjtési körzet

Keddi hulladék-
gyűjtési körzet

Szerdai hulladék-
gyűjtési körzet

Csütörtöki hulladék-
gyűjtési körzet

2017. február 3. 10. 17. 24.
2017. március 3. 10. 17. 24.
2017. április 7. 14. 21. 28.
2017. május 5. 12. 19. 26.
2017. június 2. 9. 16. 23.
2017. július 7. 14. 21. 28.
2017. augusztus 4. 11. 18. 25.
2017. szeptember 1. 8. 15. 22.
2017. október 6. 13. 20. 27.
2017. november 3. 10. 17. 24.
2017. december 1. 8. 15. 22.

Díjbeszedés
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A Nagykállói Hírmondó decembe-
ri számában dr. Horváth Zsanett 
Takácsné Hegedüs Mariannához, 
a Korányi Frigyes Gimnázium 
tanárához intézett kérdést. Többek 
között arra volt kíváncsi, hogy 
milyen változást tapasztal a mai 
tanár-diák viszonyban az elmúlt 
évekhez képest? 
Véleményem szerint a változás kétirá-
nyú. Egyrészt tapasztalható egyfajta 
közeledés, a technikai vívmányok, az 
internet lehetőségei ugyanis új csator-
nákat nyitottak meg a kommunikáció 
bonyolítására, s nyilván ezt az oktatás-
ban is jól lehet használni. A kapcsola-
tokat még közvetlenebbé teszi az, hogy 
egyre több az olyan tanuló, aki mögött 
nem áll segítő családi háttér. Ilyen 
esetekben az iskola és a pedagógusok 
próbálják meg pótolni ezt a hiányt. Én 
érzékeny vagyok erre, ezért minden 
esetben, ha tudok, igyekszem segíteni. 

Előfordul, hogy a gyerek ezt elutasítja, 
mert azt mondja, hogy ez az ő prob-
lémája, neki kell megoldani. Máskor 
viszont partnerre találok és megnyílik 
a gyerek, ilyenkor közösen próbálunk 
megoldást találni, akár tanulási, akár 
magánéleti problémáról van szó.
Másrészt távolodnak a „felek”, mert 
vannak olyan tanárok és diákok, akik a 
tanórai tevékenységen túl nem tartanak 
fenn semmilyen egyéb kapcsolatot. Ez 
persze nem csak a tanár-diák viszonyt 
jellemzi, hanem korjelenség. 

Ami meghatározó ebben a kap-
csolatban, az mindig a diák és a 
pedagógus személyisége. 
Juhász Gyula mondta: „A tanár az 
a gyerek, aki legtovább jár az iskolá-
ba.”. Az én olvasatomban ez azt jelen-
ti, hogy a pedagógusnak nem szabad 
elfelejtenie, hogy ő is volt gyerek, és 
- szerencsés esetben - neki is volt olyan 
tanára, aki segítette, ha szüksége volt 
rá, s meghatározta az ő további pálya-
futását. Az enyémet például többen is, 
az általános iskolában, a gimnázium-
ban és a felsőoktatásban is voltak olyan 

tanáregyéniségek, akik nagy hátassal 
voltak rám. 

Tanárnő ezeknek a pedagógusoknak 
hatására választotta ezt a pályát?
Egyrészt, másrészt pedig az édesanyám 
hatására, aki erre a pályára készült, de 
nem volt lehetősége a tanulásra, ezért 
vezérelt ebbe az irányba, hozzáteszem, 
nekem sem volt ellenemre. A diploma 
megszerzése után Kállósemjénben 
helyezkedtem el. A Kállay Kúriában 
akkor még diákotthon működött. Itt 
egyből a „mélyvízbe kerültem”, ugyan-
is egy 44 fős hetedik osztályt kaptam, 
ahol több túlkoros tanuló is volt. Ez az 
időszak fejlesztette a legjobban az én 
problémamegoldó képességemet.
A semjéni évek után a Korányi Frigyes 
Gimnáziumba tulajdonképpen visszajöt-
tem, ugyanis én ebben a gimnázuimban 
érettségiztem. Komoly kihívást jelentett 
tanárként visszatérni. Kezdetben ma-
gyart és orosz nyelvet tanítottam, majd 
a rendszerváltás után, amikor az orosz 
„kezdett kimenni a divatból”, váltottam. 
Az olasz nyelvet mindig is kedveltem, 
ezért – a munka és két kisgyermek mel-

lett – a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán továbbtanultam és nyelvtaná-
ri diplomát szereztem olasz nyelvből. 

Mennyiben változott meg a diákok 
hozzáállása az tanuláshoz?
Sok esetben nem könnyű a tanulók mo-
tiválása, mert nagyon sok dolog elvon-
ja a gyerekek figyelmét. De szerencsé-
re minden osztályban vannak olyanok, 
akik „húzóemberek”, és jó példát mu-
tatnak a többieknek..

A pedagógus is kell ahhoz, hogy 
ösztönözze a gyerekeket.
Igen, szerintem abszolút pedagógiai 
alapelv, hogy a személyiségével hat 
legjobban a gyerekre, ugyanez vonat-
kozik a szülőre is, kulcsszó: a példa-
mutatás. 

A doktornő kérdése volt még, hogy 
Ön hogyan látja a tanárok helyzetét 
most és a következő 5 évben?
Ez nagyon nehéz kérdés! Éppen egy 
évvel ezelőtt került nyilvánosságra az a 
levél, amelyben a miskolci pedagógu-
sok nagyon sok problémát megfogal-
maztak. Szerintem a legfontosabb ezek 
közül az, hogy a tanároknak sokszor 
egymásnak ellentmondó elvárásoknak 
kellene megfelelni. Ez abszolút lehe-
tetlen, akárcsak gúzsba kötve táncolni. 
Zsanett kérdésére azt tudom mondani, 
hogy nem vagyok túl optimista a jövőt 
illetően, ugyanis az utóbbi időben csak 

látszatintézkedések történtek, de sem-
mi olyan, ami a helyzetünkön jelentő-
sen javított volna.

Tanárnő kevés szabadidejét mivel 
tölti?
Ha akad egy kis időm, szívesen elvonu-
lok egy csendes sarokba valami érdekes 
olvasnivalóval. Nagyon szeretek sütni-
főzni, és örülök, ha az „alkotásaimat” 
a családtagok, a barátok szívesen fo-
gyasztják. Egy baráti körrel fergeteges 
főzelékpartikat szoktuk rendezni, ami 
nem csak az evésről szól, hanem arról, 
hogy összejövünk és jót beszélgetünk. 
Nagyon fontosnak tartom a kapcsolattar-
tást a régi tanítványokkal is, örülök, ha 
hírt adnak életük alakulásáról. Szeretem 
a természetet, néha egy-egy kirándulásra 
is eljutok. A mindennapjaim része az ál-
latkáim és a növényeim gondozása.

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
lehetőségét az Ön által megfogalma-
zott kérdésre?
Tordai Mihálynét, Katát kérdezném, 
akiről, úgy gondolom, sokan nem 
tudják, hogy verseket ír. Engem, mint 
magyartanárt és mint gyerekkori isme-
rőst érdekelne, hogy mikor és minek a 
hatására kezdett el verseket írni? Mi az, 
ami megihleti, hogyan választ a versei-
hez témát? Tervezi-e, hogy műveit egy 
kötetben megjelentesse? De arra is kí-
váncsi vagyok, ki a kedvenc költője.

A Szilágyi István Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény új 
munkatárssal folytatja működé-
sét 2017-ben. 

A Szilágyi István Emlékház 2005 
óta működik helytörténeti gyűjte-
ményként Nagykállóban. A  régi 
kincsek gyűjtését, gondozását, 
majd azok bemutatását Harsányi 
Gézáné végezte az elmúlt évek so-
rán. Manyika néni nyugdíjba vo-
nulása után is lelkesen végezte ezt 
a feladatot, amelyet most átadott 
egy fiatal munkatársnak, Babik 
Brigittának, akihez természetesen 
szintén közel áll a hagyományok 
ápolása, a történelmi múlt, az érté-
kek felkutatása.
Babik Brigitta gyermek és diák-
éveit is Nagykállóban töltötte. 
A nagy múltú Budai Nagy Antal 
Szakközépiskolában érettségizett, 
majd tanulmányait történelem 
szakon folytatta a Nyíregyházi 
Főiskolán. Rövid ideig a települé-
sünkön működő, fogyatékkal élők 
munka-erőpiaci elhelyezkedését 
segítő, szociolaborális képzésben 
dolgozott, s jelenleg is bekapcso-
lódik a Nyolcadiknap Egyesület 
programjainak szervezésébe. 
-A helytörténeti gyűjteményben 
elődöm és példaképem, Harsányi 
Gézáné nyomdokain járva, szelle-
miségét követve szeretnék dolgoz-
ni. Munkám során arra törekszem, 
hogy városunk kulturális, művé-
szeti és történelmi jelentőségét az 
itt élők, illetve az ide látogatók 
megismerhessék, s büszkeség-
gel meséljenek a világban járva 

Nagykállóról – mondta Babik Bri-
gitta. 
Az új munkatárs hozzátette: a te-
lepülés történelmi és kulturális 
emléktárgyainak gyűjtése mel-
lett munkatársaival és dr. Marin-
ka Melinda néprajzkutatóval, az 
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport 
tudományos munkatársával je-
lenleg a Kultúrházak éjjel-nappal 
program keretében, a Téli társas 
összejövetelek a néphagyomány-
ban című előadás és a családi kéz-
műves program megszervezésén 
dolgoznak, amelyre február 11-én 
10 órától várják a látogatókat a 
Szilágyi István Emlékházba.

A régi kincsek gyűjtője és felkutatója 
Babik Brigitta

Továbbra is a történelmi 
múlt nyomában

Tiszta víz kerül a poharakba

A település, ahol felnövünk meghatározó része marad életünknek. Ám minden ember másért szereti az adott várost, ahol akár diákéveit 
töltötte vagy családot alapítva jelenleg is él. A Szilágyi István Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény kíváncsi az Önök véleményére.

Korhatár nélkül várjuk a maximum 3 perc terjedelmű 
 (telefonnal vagy kamerával készített, esetleg fotómontázsból összeállított) 

pályamunkákat.

A felvételek készülhetnek
- nagykállói nevezetességekről,
 - városi egyesületek munkájának bemutatásáról,
- a diákéletről vagy intézmények működéséről stb.

A kiírásra nevezhetnek magánszemélyek, iskolai osztályok, intézmények, egye-
sületek tagjai is. Az elkészült munkákhoz egy hozzájárulási nyilatkozatot is 
csatolnia kell a pályázónak, amelyben hozzájárul a felvétel felhasználáshoz.

A pályamunkákat a hozzájárulási nyilatkozattal együtt e-mailben 
(nagykalloihelytortenet@gmail.com) vagy személyesen  

a Szilágyi István Emlékházbannyitva tartási időben várjuk!

Jelentkezési határidő: 2017. február 6.

Az eredményes pályamunkák a Kultúrházak éjjel-nappal program keretében 
2017. február 10-11-én kerülnek bemutatásra.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a megyében 86 
településen, – köztük Nagykállóban 
- 150 ezer felhasználónál biztosít-
ja a vízellátást, és gondoskodik a 
szennyvíz megfelelő elvezetéséről 
és tisztításáról. Jól alakult a vízérté-
kesítés az elmúlt évben a szolgálta-
tó szerint, közel 15 millió köbmétert 
használtak a fogyasztók, de nem pa-
zarol a lakosság – hangzott el a tár-
saság sajtótájékoztatóján. 
A szolgáltató a gyors és hatékony 
ügyintézés érdekében Nyíregyházán 

állandó ügyfélszolgálati irodával, a 
megye további öt városában, köztük 
Nagykállóban, a Kállai Kettős tér 1. 
szám alatt, ügyfélszolgálati fiókiro-
dával áll a fogyasztók rendelkezé-
sére. 
Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 
az elmúlt évben több hatósági ellen-
őrzésen is átesett a szolgáltató, ezek 
mindegyike problémamentesen zaj-
lott. A vízminőség mérésére irányu-
ló vizsgálatok idén is folytatódnak 

majd, hogy a fogyasztók jó minősé-
gű vizet kapjanak.
A vezérigazgató kifejtette, 2017-
ben lesznek kedvező változások, 
amelyek az ágazatot jobb helyzetbe 
hozhatják. Megemlítette például, 
hogy a bekötési vízmérők hitelesíté-
si ideje négy évről nyolc évre válto-
zott. 2017. július 1-jétől a fogyasz-
tóknak a felhasználó változást 15 
napon belül be kell jelenteni, majd 
a szolgáltató munkatársai helyszíni 
szemlét tartanak. 
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2017. február 01-től induló nappali és esti  
rendszerű szakképző évfolyami OKJ-s képzések

Nyíregyházán és Nagykállóban

School of Business Szakgimnázium 
és Szakközépiskola

4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 3.
Tel.: 06/30/9039-387

e-mail cím: titkarsag@sobu.sulinet .hu 

www.sobu.sulinet.hu; www.sob.hu
Igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Kedvezmények: diákigazolvány, családi pótlék, 25 éves korig nappalis képzési  
lehetőség, a második szakképesítés megszerzése is támogatott.

O
M

: 1
01

 3
84

Alapfokú iskolai végzettséghez kötött képzések: 
Támogatott: Gépi forgácsoló, Hegesztő, Ipari gépész, Szerszámkészítő 
Korlátozottan támogatott: Eladó, Karosszérialakatos (12 fő/szakma)
Ráépülés (előzetes OKJ képesítéshez kötött képzések): 
Támogatott: CNC gépkezelő (1 év)

Érettségihez kötött képzések: 
Korlátozottan támogatott: Autószere-
lő, Gazdasági informatikus, Gyógypedagógiai segítő munkatárs, 
Infokommunikációs hálózattelepítő (12 fő/szakma)
Ráépülés (előzetes OKJ képesítéshez kötött képzések): 
Támogatott: Gépgyártástechnológai technikus (1 év)

Az indítható képzésekről érdeklődni a fent megadott telefonszám-
okon illetve e-mailben lehet. 

A TANULÁS MEGTÉRÜLŐ BEFEKTETÉS!

rendezvénysorozat

Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját
2017. február 11-én (szombaton)

a Szilágyi István Emlékházban
megrendezésre kerülő programokra

Dr. Marinka Melinda néprajzkutató, az MTA-DE Néprajzi 
Kutatócsoport munkatársának előadása

10.00  Téli társas összejövetelek a néphagyományban

11.00-15.00 Játékidő

„Nagykálló az én szememmel”videópályázat  eredményes munkáinak bemutatása

„Gyerekmozi” 
mesék diafilmvetítése

„Csigakészítés 
fortélyai” 

kézműves foglalkozás  
kicsiknek és nagyoknak

„Játékok régen” csutkababa-készítés,gyöngyfűzés

Idén új helyen, a Ratkó József 
Városi Könyvtár épületében, a 
Korányi Frigyes út 1. szám alatt 
várja olvasóit a bibliotéka ifjúsá-
gi részlege.

Az elmúlt években a könyvtár ifjú-
sági részlege a Nagykállói Általá-
nos Iskola Fiókkönyvtárában várta 
olvasóit. A közelmúltban új helyre, 
a Ratkó József Városi Könyvtár 
épületébe költöztették az állo-
mányt. Ennek az volt az oka, hogy 
a Nemzeti Köznevelésről szóló tör-
vénynek megfelelően, elkezdődött 
Nagykálló Város Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Nyíregyházi Tankerü-
lete között a Nagykállói Általános 
Iskola és a Korányi Frigyes Gimná-
zium átadása. 

-Az iskolaátadás mellett az iskolai 
könyvtárak átvétele is megtörténik, 
így a Ratkó József Városi Könyvtár 
telephelyei megszűnnek - tájékoz-
tatott Bakóné Veres Edina, a Ratkó 
József Városi Könyvtár igazgatója. 
- Az eddig kettős funkciót betöltő 
Általános Iskolai Fiókkönyvtárból 
a városi könyvtár ifjúsági állomá-
nya ezért egy épületbe került a fel-
nőtt részleggel. A közelmúltban így 
6000 könyvet hoztunk át a Korányi 
Frigyes úti épületbe, amit a jól szer-

vezett csapatmunkának köszönhe-
tően egy hét alatt sikerült megva-
lósítani. Mostanáig csak a felnőtt 
könyvtárnak helyet adó, modern 
épületben az olvasóteremként mű-
ködő helyiségben alakítottuk ki az 
ifjúsági részleget, ahol kényelmes 
környezetet tudtunk biztosítani a 
kis olvasók részére. Az elsősorban 
gyerekeknek szóló állomány így 
szombatonként is elérhetővé vált a 
fiatalok számára – tette hozzá Bak-
óné Veres Edina.

A gyerekek hamar birtokba vették az új helyszínt

Átköltözött az ifjúsági könyvtár

A közelmúltban Nagykállóban 
tartották a Keresztény fiatalok a 
horizontális célok erősítésért című 
pályázatot. 

A Nagykállói Általános Iskolából és 
a település mindhárom középiskolá-
jából érkeztek fiatalok a városházára, 
ahol a projekt keretein belül különbö-
ző előadásokat hallgathattak meg.
A programot a Napfelkelte Alapítvány 
hívta életre. Nyitásként Szuhóczky 
Gábor, az alapítvány titkára köszön-
tötte a résztvevőket. A Napfelkelte 
Alapítvány küldetései között szere-
pel az emberi érdekek védelméért, a 
fenntartható környezetfejlesztésért, 
esélyegyenlőségért, valamint a civil 
szervezetekért való tevékenykedés.
A nyitókonferencián dr. Kiss Fe-
renc, a Nyíregyházi Egyetem rektor 
helyettese a fenntartható fejlődésről 
és a jövő generációk lehetőségeiről 
beszélt. Csekk János társadalmi fel-
zárkózási előadó „Mi az esélyegyen-
lőség? – Fogalom és fontosság a min-
dennapokban” címmel, Vámosi Aliz 
tanácsadó pedig „Esélyegyenlőség 
és a fenntartható fejlődés kapcsolata” 
címmel tartott előadást. Végezetül 
Feró István smaragdfa szaktanácsadó 
előadására került sor, melyet „A Föld 
a mi kezünkben van…” címmel tar-
tott.

Horizontális  
célokért 

Nagykállóban
FElNőTT SZÉpIRodAloM
A 13. harcos / Michael Crichton
2010. Második űrodisszeia / Arthur C. 
Clarke
A héttorony ostroma : a Nomádkirály-ciklus 
második könyve / Bán Mór
A hírvivő : A tudás első könyve / Clive 
Barker 
A rózsák háborúja 3. / Conn Iggulden
A rózsák háborúja 4. / Conn Iggulden
Adriai káprázat / Lendvai Béla
Anna világa : történet a földgolyó klímájá-
ról és környezetéről / Jostein Gaarder
A kártya titka / Jostein Gaarder
Arany oroszlán / Wilbur Smith

Az átkozott út / Stephen King
Augustus / John Williams
Gyilkosok és kertek / Pablo de Santis
Idegen szív / Dean R. Koontz
Az időszakadék / Jeanette Winterson
Kieső helyen / Philip Kerr
Legénylakás / P. G. Wodehouse

FElNőTT SZAKIRodAloM
A rettenetes, a csodálatos / Feldmár András
A bori halálút regénye / Palásti László
SAS túlélési kézikönyv / John „Lofty” 
Wiseman
Trónok harca : hivatalos filmkönyv az HBO 
sorozat alapján / Bryan Cogman

A viszkis és én / Orbán Gábor
Az uralkodás művészete / Napóleon
A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története 
: a 20. század bűnténye az új adatok fényé-
ben / Lamar Waldron
Gyere velem gyógyítani! : praktikus 
tanácsok a mindennapokra leendő, kezdő és 
haladó szülőknek / Gyarmati Andrea
Kis méregzsákok : építsük le az agressziót 
- játékokkal! / Petra Stamer-Brandt
A magyar népművészet 1000 csodája / 
Kaiser Ottó

GyERMEKIRodAloM
Alma és az elveszett álmok városa / 

Hertelendy Anna
Apa, randizhatok egy lovaggal? / On Sai
Benedek Elek összes meséi 1.
Benedek Elek összes meséi 2.
Az elfek öröksége / Sandra Regnier
Segíts a gyerekednek! : matek az alapoktól 
a statisztikáig / [Carol Vorderman]
Először volt az erdő / Szigeti Kovács 
Viktor
A sünkirályfi : válogatott mesék
Félix időt csinál / Evelien De Vlieger
Egerek könyve : nagycsaládi egerészeti 
verseskönyv / Kovács András Ferenc
A rettegő fogorvos / Vig Balázs 

A Ratkó József Városi Könyvtár januári könyvajánlója

Az elmúlt időszakban fokozott 
figyelmet kellett fordítani az 
utcán, fedél nélkül élő emberekre 
és azokra is, akik egyedül élnek; 
életkoruk, egészségügyi állapotuk 
vagy szociális helyzetük miatt 
nem tudtak gondoskodni lakásuk 
fűtéséről. A tragédiák elkerülése 
érdekében jelentős összefogásra 
volt szükség minden téren. 

Nagykállóban az Idősek Otthona 
az elmúlt hetekben - a nagy hideg-
re való tekintettel melegedőként is 
funkcionált - éjjel-nappal nyitva állt 
a rászorulók, betegek, családok előtt.  
Ezt megelőzően pedig a szociális el-
látórendszerben dolgozók tettek lé-
péseket, hogy az extrém időjárás ne 
követeljen emberáldozatokat. 
-Intézményünk, a Dél-Nyírségi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központ a rendkívüli hidegre való 
tekintettel több intézkedést is beve-
zetett, hogy azok az emberek, akik-
nek erre szükségük van, segítséget 
kapjanak – tájékoztatott Brinkusz 
Mónika intézményvezető-helyettes. 
- A gondozott klienseinket, az egye-

dül élő időseket, illetve a látókö-
rünkbe került ügyfeleket tájékoztat-
tuk a segítségnyújtás lehetőségeiről. 
Rendkívüli, egyszeri természetbeni 
juttatást, étkeztetést, intézményi 
ellátáshoz való hozzájutást ajánlot-
tunk fel részükre, továbbá szakellá-
tásba irányítást, gondozásba vételt 
és ruhaadományt is biztosítottunk 
számukra. A jelzőrendszeri tagok 
figyelmét felhívtuk a beérkező jel-
zések fontosságára, illetve együtt-
működtünk a hatóságokkal (példá-
ul rendőrséggel), Nagykálló Város 
Önkormányzatával, háziorvosokkal, 
védőnőkkel. Köszönjük a nagykállói 
lakosok jelzését, akik bajbajutottak-
ról tettek jelzést intézményünk felé, 
megelőzve ezzel az esetleges tragé-
diák bekövetkeztét.

A mínuszok idején

A hideg különösen veszélyes az egye-
dülálló, beteg emberekre

Fagyvilág
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Sokszínű, páratlan, téma-gaz-
dag. Röviden talán így lehetne 
jellemezni a VII. Nagykálló Kin-
csei című kiállítást, amelyen 29, 
számos témában alkotó, többsé-
gében amatőr mester, közel 300 
munkáját állították ki.

Zsúfolásig megtelt a Ratkó József 
Városi Könyvtár kiállítókkal, ro-
konokkal, ismerősökkel és kultú-
raszerető közönséggel január 23-
án. A szervezők ebben az évben 
is ezzel a szép eseménnyel, a VII. 
Nagykálló Kincsei című kiállítás 
megnyitójával összekötve ünne-
pelték a Magyar Kultúra Napját. 
-Kultúránk, kulturális értékeink 
nagy része múltunkban gyökere-
zik, még felsorolni is lehetetlen va-
lamennyit. A nagykállói vonatko-
zásúak közül csak néhány: Ámos 
Imre, Korányi Frigyes, Ratkó Jó-
zsef, a csodarabbi, a Kállai Kettős 
- mondta Oroszné dr. Nagy Matild 
alpolgármester asszony a kiállítás 

megnyitóján. – Napjaink kulturális 
értékei szintén figyelemre méltóak 
és azt hiszem, méltán lehetünk rá-
juk büszkék. Ezek közé tartozik ez 
a kiállítás is, amelyben ötvöződik a 
tradicionális és az autonóm kultú-
ra, a hagyományokból táplálkozó 

és az egyénekhez köthető önkife-
jező alkotás. 
Hiszem, hogy amíg létre tudunk 
hozni ilyen kiállításokat, vannak 
köztünk alkotó emberek, addig 
nem a befogadó kultúrának van 
nagyobb szerepe az életünkben – 
tette hozzá a rendezvény szónoka, 
Oroszné dr. Nagy Matild.
A sokrétű kiállítás nyújtotta él-
ményt tovább fokozta a Cantarella 
Kamarakórus műsora. A rendez-
vényen végül a Nagykállói Nép-
művészeti Egyesület tagjai, Zilahy 
Sándorné és Csomós Szabolcsné, a 
csuhézás technikájával, fogásaival 
ismertették meg a közönséget.
A párját ritkító, VII. Nagykálló 
Kincsei című kiállításon közszem-
lére tett alkotások február 28-ig 
láthatók a Ratkó József Városi 
Könyvtárban (Korányi F. út 1.).

A nagykállói kincsek készítői

Közszemlére tették a 
kincseket

Balogh Gáborné (vert csipke)
Bernáth Klára (varrott kép)
Blanár Katalin (gyöngy, nemez)
Boros Zsolt (fafaragás)
Csomós Szabolcsné (csuhé)
Csordásné Szikora Erzsébet (festmény)
Dohi Sándor (makett)
Félegyházi Józsefné (vert csipke)
Földesi Rezső (fafaragás)
Gulya Ferencné (viselet)
Gulyás Lászlóné (horgolás)
Hajdu Lászlóné (horgolás)
Kocsisné Tündik Tünde (vert csipke, viselet)
Koroknai Valéria (gobelin)
Markó Miklósné (horgolás, szűrrátét)

Oroszné dr. Nagy Matild (mandala)
Pataki Asztrik (körmöcske, vert csipke)
Patakiné Szántó Enikő (gobelin)
Pető Gáborné (horgolás)
Pitlik-Sipos Eszter (gyöngy)
Polák Andrásné (horgolás, hímzés)
Stefán Zoltánné (horgolás, papírfonás)
Szabóné dr. Kertész Ildikó (nyakék)
Tordai János (fafaragás)
Torma István (makett)
Tóbiás Józsefné (horgolás)
Turcsán Józsefné (horgolás, hímzés)
Uri Mihály (üveggravírozás, selyemfestés)
Zilahy Sándorné (csuhé, foltvarrás)

AlKoTÓK NÉVSoRA

A MSzC Budai Nagy Antal Szak-
gimnáziuma bekapcsolódott az Eu-
rópai Szakképzési Hét nemzetközi 
rendezvénysorozatba, hogy népsze-
rűsítse az itt folyó pedagógia, rendé-
szet és közszolgálat, valamint köz-
gazdasági képzést. Az intézménybe 
látogatott Farkas József rendőr 
dandártábornok, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye rendőrfőkapitánya, 
akit felkértek, hogy legyen a rend-
őrszakképzés nagykövete és egy 
előadás keretében megosztotta sike-
rének titkát a Budais diákokkal.
2017-ben új képzési profilokkal, 
programokkal jelentkezik a Budai.

Folyamatosan bővítik a felnőttek-
nek szóló képzési kínálatukat. Feb-
ruárban indul a pénzügyi–számvite-
li ügyintéző OKJ-s képzésük, amire 
a közgazdaságtan iránt érdeklődő 
hallgatókat várják. 

A Budai Nagy Antal Szakgim-
náziumban 2017. február 18-án 
jótékonysági bált szerveznek, 
melynek célja az iskolaudvar 
kialakítása, parkosítása. Sze-
retettel várnak mindenkit a 
KERÍTÉS-KERÍTőK BÁl-
JÁRA.

Újdonságok, hírek  
a Budai háza táján

(folytatás 1. oldalról)
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által meghirdetett Kincses 
Kultúróvoda című pályázat célja 
az volt, hogy az óvodai és kultu-
rális területen meglévő értékeket 
elismerje, illetve az óvodai és 
kulturális intézményrendszer 
együttműködését erősítse.

- Az óvodapedagógusokat is elismer-
ték ezzel a díjjal, aminek természe-
tesen nagyon örültünk. Ezt az ered-
ményt az elmúlt évek munkájával 
közösen sikerült elérnünk. A díj bi-
zonyítéka annak, hogy az óvoda min-
dent megtesz annak érdekében, hogy 
a felnövekvő generáció mindennap-
jait minőségi, színvonalas progra-
mokkal töltsük meg - mondta Nagy 
Tamásné, a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda intézményvezetője. 
A díjazott intézmény a következő 
nevelési évben lehetőséget kap egy 
komplex kulturális programcsomag 
megvalósítására, amely az óvodával 
együttműködő kulturális intézmé-
nyek, illetve civil szervezetek szol-
gáltatásait integrálja.
Nagy Tamásné elmondta, hogy a be-
nyújtott pályázati anyagban elemez-
ték a Helyi Pedagógiai Programju-
kat, amely tartalmazza és tükrözi az 
anyanyelv, a hagyományainkra épü-
lő verselés, mesélés, éneklés, a gyer-
mektáncok, kézművesség, a köz-
vetlen környezetünk múltjának és 
jelenének értékeit. 
- Közösségünk számára fontos, hogy 
a gyermekeket barátságos, igényes 
környezetben neveljük, ahol a kü-
lönböző művészeti tevékenységek 

eszközei állandó elhelyezést, a gyer-
mekek számára rendszeres hozzáfé-
rést nyernek. Óvodapedagógusaink 
a nevelés minden területén tudato-
san tervezik és szervezik a gyerme-
kek által gyakorolható tevékeny-
ségeket. Meggyőződésünk, hogy a 
gyermekek életkorának megfelelő-
en összeállított kultúra-gazdagító 
programokat szervezzünk. Például: 
mesehallgatás a könyvtárban, Zöld 
Jeles Napok ünneplése, környezet-
védő tevékenységek, családi délutá-
nokon ismerkedés népi kismestersé-
gekkel, közös ünnepi készülődések, 
Szülők Színháza, múzeumi séták, 
zenei élmény-nyújtás óvodai ünne-
pélyeken a Cantarella Kamarakórus, 
a Rózsafa Citerazenekar, a Gilicema-
dár Népdalkör, valamint Dobó Lajos 
és zenekara közreműködésével, stb. 
Kapcsolatrendszerünk nagyon tág, 
ezek kialakításában, ápolásában 
óvodánk nyitott, kezdeményező, 
együttműködő  – tette hozzá az in-
tézményvezető.

Nagykálló neves írójának, 
lőrinczy Györgynek az emlék-
táblája a közelmúltban ismét 
méltó helyére, szülőházának 
falára (debreceni út 1. szám alá) 
került. 

Lőrinczy György 1891-93 között a 
Gömör-Kishont című hetilap, majd 
1911-től a Kisdednevelés pedagó-
giai szaklap szerkesztője volt. Az 
újságírás mellett előbb verses kö-
tetei, majd novellái révén figyeltek 
fel tehetségére az irodalom nagyjai. 
Szépíróként a vidék novellistája, a 

népi gondolkodásmód és érzésvilág 
ábrázolója volt. 1908‐tól tagja volt 
a Petőfi, 1914‐től pedig a Kisfaludy 
Társaságnak is. 1914‐ben a Ferenc 
József Rend Lovagkeresztjével tün-
tették ki. Írói munkásságának egyik 
kiemelkedő eseményeként 1922-
ben Nyíregyházán a Bessenyei Kör 
tiszteletbeli tagjává választotta. Az 
ünnepségen Görömbei Péter, re-
formátus lelkész vezetésével egy 
nagykállói küldöttség is köszöntöt-
te egykori szülöttét. 
Lőrinczy ünnepi beszédében ki-
emelte gyökereinek fontosságát, 

s az akkor megjelenő Üveghegy 
című kötetét egykori szülőföldjé-
nek ajánlotta: „Kedves szülőföl-
dem, nemes Szabolcs vármegye 
lelkes közönségének ajánlom ezt 
a könyvemet. Kegyelettel szán-
tóvető és kardforgató apai őseim 
emlékéhez és meleg szeretettel 
a hűséges, Tisza körül húzódó 
atyámfiaihoz.”

A múlt tisztelete

Kincses kultúróvoda 
lett a nagykállói

Városunk hagyományainak ápolásában minden lakosnak fontos sze-
repe van, hiszen csak a múlt tisztelete garantálja a jövő értékeinek 
megteremtését.  Helytörténeti gyűjteményünk gyarapodására, helyi 
kincseink, értékeink megőrzése céljából továbbra is várjuk a lakosság 
mindazon tárgyi emlékeit, írott forrásait, amelyek történelmünk egy-
egy szeletének bemutatására szolgálhatnak. 
A tárgyak leadására minden hétköznap 8-12 óra között, ettől eltérő 
időpontban a +36 30 607 6114 számon történt egyeztetést követően a 
Szilágyi István Emlékházban és Helytörténeti Gyűjteményben (4320 
Nagykálló, Mártírok útja 28.) van lehetőségük.

FELHÍVÁS

Nagy Tamásné



Adni jó…

Az idei torna résztvevői
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A görög katolikus karitász cso-
port ajándékot osztott a Szak-
kórházban.

Karácsony előtt ajándékkal lepte 
meg  a Nagykállói Görög Katoli-
kus Egyházközség Szent Angyalok 
Karitász Csoportja a Sánta Kálmán 
Pszichiátriai Szakkórház betegeit. 
Az adományt Jaczkó György görög 
katolikus parókus közreműködésé-
vel adták át, elsősorban azoknak, 
akik az év végi ünnepeket is az in-
tézményben töltötték és nincsenek 
hozzátartozóik.
- A múlt évben alakult a Nagykállói 
Görög Katolikus Egyházközség 

Szent Angyalok Karitász Csoport-
ja. Az átadott adományokat a tagok 
gyűjtéséből és a hívek felajánlásai-
ból vásároltuk – tájékoztatott Jaczkó 
György görög katolikus parókus. 
A parányi fenyőgallyal díszített, jel-
képes ajándékcsomagot a betegek 
közül többen könnyes szemmel, 
megilletődve vették át.
Köszönet a Nagykállói Görög Ka-
tolikus Egyházközségnek, a Szent 
Angyalok Karitász Csoportnak 
és Jaczkó György parókus úrnak, 
hogy gondoltak azokra a betegek-
re, akik nehéz anyagi körülmények 
között élnek és nem látogatják őket 
gyógykezelésük ideje alatt.

A Szilágyi István Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény birto-
kába került a 37. Budapesti For-
radalmi Ezred által összeállított 
fotóalbum, amely 1961-ben Kalo-
csán készült. A gyűjteményben az 

alábbi fényképek is helyet kaptak, 
amelyeken feltehetően nagykállói 
emberek szerepelnek.
A Helytörténeti Gyűjtemény mun-
katársai kérik, hogy aki felismeri 
a korabeli képeken rokonát, is-

merősét, esetleg önmagát, jelent-
kezzen! Személyesen a Szilágyi 
István Emlékházban (Nagykálló, 
Mártírok útja 28.) hétköznapokon 
8-12 óra között, vagy telefonon a 
+36 30 607 6114 számon.  

Ajándék  
a fekvőbetegeknek

Felhívás

A nagykállói Nappali Melegedő ellátottai nevében szeretnénk kö-
szönetet mondani a karácsonyi élelmiszer adományokért az alábbi 

felajánlóknak: 
Szőllősi Csemege, Széplaki Cukrászda, Kálló-Coop Zrt.,  

nagykállói Hit Gyülekezete.
Köszönettel: a Nappali Melegedő dolgozói

„Keményen gyakoroljatok és 
törekedjetek a tökéletességre" - 
Sifu Carson lau

Három a magyar igazság, négy a 
ráadás - tartja a mondás, és tudja 
ezt a Kanadában élő kínai nagy-
mester, Sifu Carson Lau is, aki ne-
gyedik alkalommal tanított az Öt 
Elem Wing Tsun Kung Fu Egye-
sület 2016. november 18-20-kai 
országos szemináriumán Debre-
cenben.
A szeminárium első napján az inst-
ruktorok fabábú, kés és hosszúbot 
technikákat vehettek a nagymester-
től, majd másnap az egyesületve-
zető, Sikung Török Róbert muta-
tott alkalmazásokat és szabadharc 
fogásokat három csoportban a di-
ákoknak. Az este folyamán nagy-
számú vizsgázó gyűlt össze, külön 
említést érdemelnek az instruktori 
és mester fokozatban lévők, hiszen 
szabadharc stílusú vizsgáik izgal-

mas látvánnyal párosultak, kivált-
képp a ritkán látható 50 támadós 
kihívást, melynek megtekintésére 
kivételes lehetőség nyílt. Az ese-
mény különlegessége volt még az 
angliai BBC TV társaság részvé-
tele, mivel Sifu Della O’Sullivan, 
angliai társklubunk vezetője mes-
tervizsgát tett, amit a hölgyről ké-
szülő BBC riportsorozat is megörö-
kített. A rendezvény utolsó napján 
Sifu Carson Lau tartott a diákoknak 
szemináriumot önvédelmi fogások-
ból és harci alkalmazásokból.
Sifu Gyetvai Attila, a nagykállói 
klub vezetője ismét elégedetten 
szemlélhette nagy számban résztve-
vő és vizsgázó diákjait, akik ezúttal 
sem „hoztak rá szégyent”, bizo-
nyítva, hogy egy jó iskola, jó tudá-
sú diákokkal csakis egy jó oktató 
által valósulhat meg, amit Sikung 
Török Róbert mester dicsérő szavai 
is egyértelműen bizonyítanak.
A magas szintű tudás párosulhat alá-

zattal és szerénységgel. Sifu Carson 
Lau ismét megmutatta, hogy nem 
csak a Wing Tsun nagymestere, 
hanem embersége is egyedülálló. 
Családias hangulatú előadásmódja 
és közvetlen oktatói technikája le-
hetővé teszi egy mindenki számára 
fesztelen szeminárium élményét. 
Ám az egyesület sikeres együtt-
működése a nagymesterrel egy 
különleges záró gálaest és diplo-
maátadó formájában vált teljessé, 
ugyanis egyesületvezetőnk, Sikung 
Török Róbert rengeteg tanulás és 
gyakorlás árán elsajátította a kínai 
nagymestertől a Wing Tsun tel-
jes tudásanyagát, ezzel szintén a 
legmagasabb nagymesteri szintre 
érve, amit csak nagyon kevesen 
tudhatnak magukénak a világon.
Gratulálunk Sikung, hálásak va-
gyunk, hogy ilyen tanárunk és ve-
zetőnk lehet!

Hegedűs Norbert 
IV. szintű haladó diák

Sifu Carson lau, kínai nagymester tanítványai körében 

Egy szeminárium, két nagymester

Nagykállóban január 14-én ismét 
megrendezték a dr. Major Attila 
Nemzetközi Teremlabdarúgó 
Emléktornát a Városi Sportcsar-
nokban, a Szabadidősport és Ter-
mészetbarát Egyesület (SZATE) 
szervezésében.

Az eseményt a tizenhat évvel ezelőtt 
elhunyt barát, csapattárs dr. Ma-
jor Attila háziorvos-sportorvos, az 
egyesület alapító tagjának emlékére 
szervezik, évről évre.
Az emléktorna idén is meghívásos 
jellegű volt, amelyre a hazai együt-
tesek – Nagykálló SZATE, Kálló-
fém, Hollóháza, Szerencs – mellett a 
romániai Margittáról is érkezett egy 
csapat. A torna résztvevőit a szerve-
zők nevében Szabóné Pető Mariann, 
a SZATE elnöke és Torma László, a 
SZATE titkára köszöntötte.
A torna kiváló játékvezetés – Nagy 
Sándor és Ratkó József - mellett, ki-

tűnő hangulatban, jó mérkőzésekkel 
telt. 
Az eredményhirdetést követően a 
csapatok a Sportcsarnok előtt, Major 
Attila emlékére elhelyezett dombor-
műnél, főhajtással és koszorúzással 
emlékeztek az elhunyt sporttársra.  

XVI. Major Attila emléktorna

VÉGEREdMÉNy:
1. Margitta (Románia)
2. Hollóháza
3. SZATE
4. KÁLLÓ-fém
5. Szerencs

KÜlÖNdÍJAK:
A legrutinosabb játékos: Maczó 
János (Szerencs)
A legtechnikásabb játékos: Kiss 
II László (Hollóháza)
A legjobb kapus: Lovas Barna 
(SZATE)
A gólkirály: István Máté 
(KÁLLÓ-fém)

Köszönet
Apróhirdetéseiket elküldhetik 

e-mailban is a  
nagykalloihirmondo@gmail.com  

címre

Hirdessen a Nagykállói 
Hírmondóban!
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A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!
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kis és nagy tételben,  
valamint keményfa brikett  

50,-Ft/kg bruttó áron kapható  
a Viszokai Gumiszerviz telepén

Olcsó 
fenyőfűrész áru

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa

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

gerenda, szarufa, padlódeszka, 
colos deszka  

60.000,-Ft/m³ bruttó áron

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2017. február 22. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Szépkorú köszöntők
Szuromi Jánost kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából köszöntötték 
január elején. A szépkorú városla-
kónak Magyarország Kormánya 
emléklapját, Nagykálló Város Ön-
kormányzata ajándékát és jókíván-
ságait Oroszné dr. Nagy Matild 
városunk alpolgármester asszonya 
adta át.
Az ünnepelt elmesélte, hogy tős-
gyökeres kiskállói családba szüle-
tett 1927. január 6-án. Feleségével 
1951-ben kötötték össze életüket, s 
48 évig (felesége elvesztéséig) él-
tek boldog házasságban és nevelték 
kért gyermeküket, Máriát és Jánost. 
Négy unokájuk és egy dédunokájuk 
született az évek során. 

Domokos Istvánnét 90. szüle-
tésnapja alkalmából nagyon sok 
szeretettel köszönti családja.

Menü ára: 

850 Ft
Csak leves: 350 Ft 

Csak főétel: 650 Ft 

Elvitelre doboz: 50 Ft/db

Előzetes menürendelését minden hétköznap 14 óráig  
a 42/ 792-040- es telefonszámon adhatja le.

2017. január 30.- február 03.
A menüLeves B menü

HÉTFŐ Zöldséges bableves Csirkemáj rizottó, káposztasaláta Tejfölös burgonyafőzelék, sertésvagdalt

KEDD Nyírségi gombócleves Grillezett csirkemell, párolt rizs Húsos-sajtos rakott tészta

SZERDA Fahéjas almaleves Roston sült hekk, párolt rizs Pulykabrassói

CSÜTÖRTÖK Zöldborsóleves Marhapörkölt sztrapacskával, kovászos uborka Rakott burgonya

PÉNTEK Húsleves Főtt hús, tört burgonya, sóskamártás Rántott csirkemell, steak burgonya, friss vegyes 
saláta

HÉTFŐ Lebbencsleves Paradicsomos káposzta főzelék, sertéspörkölt Hagymás csirkemáj, párolt rizs, vegyes vágott 
savanyúság

KEDD Sertésraguleves Farsangi fánk barack ízzel Burgonya nudli barack ízzel

SZERDA Sajt krémleves Sok magvas pulykamell, házi steak burgonya, 
friss saláta

Rántott gomba, petrezselymes rizs, tartár-
mártás

CSÜTÖRTÖK Paradicsomleves Sólet, füstölt tarja, főtt tojás Fokhagymás sült oldalas, tört burgonya, párolt 
káposzta

PÉNTEK Savanyú csorbaleves Slambuc Szárnyasrizottó

HÉTFŐ Póréhagymás burgonyaleves Mexikói pulykatokány, tarhonya tészta Szerb rizses hús

KEDD Sárgarépás karalábéleves Frankfurti sertéstokány, tészta Hawaii csirkemell, kukoricás rizs

SZERDA Legényfogóleves Zöldfűszeres rántott karfiol, hasábburgonya Rántott csirkecomb, jázmin rizs

CSÜTÖRTÖK Magyaros gombaleves Toros káposzta Sertéscsülök Pékné módra, csemege uborka

PÉNTEK Csontleves eperlevéllel Finomfőzelék, sült virsli Rakott kelkáposzta

HÉTFŐ Francia hagymaleves Dubarry sertésborda, burgonyapüré Édes-savanyú csirkemell, párolt rizs

KEDD Zöldségleves gazdagon Ananászos pulykaragu, párolt rizs Pásztortarhonya, káposztasaláta

SZERDA Jókai bableves Kakaós csiga Gránátoskocka

CSÜTÖRTÖK Köménymagleves pirított 
zsemlekockával

Debreceni sertésszelet, rövidcső tészta, friss 
vegyes vitaminsaláta

Tavaszi csirkecomb, főtt-sült burgonya, 
céklasaláta

PÉNTEK Daragaluska leves Töltött káposzta, tejföl Gombás sertésborda, petrezselymes burgonya, 
csemege uborka

HÉTFŐ Téli zöldségleves daraga-
luskával

Temesvári sertéstokány, orsótészta Töltött paprika, főtt burgonya, paradicsomszósz

KEDD Kelvirágkrémleves Borjú java Holstein módra, sült burgonya, fejes 
saláta

Szezámmagos rántott jércemell, gombás rizs, 
vitamin saláta

 

2017. február 06.-10.

2017. február 13.-17.

2017. február 20.-24.

2017. február 27.-28.

A menüLeves B menü

A menüLeves B menü

A menüLeves B menü

A menüLeves B menü
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M E N Ü A J á N L AT
Óbester Étterem és Kávézó • Nagykálló, Korányi F. út 1.
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Katona Mihályné (Ságvári u.)
Négyesi Istvánné (Bercsényi u.)
Csordás Andrásné (Vasvári P. u.)
Szepesi Jánosné (Kossuth út)
Bojti János (Tavasz u.)
Gebri András (Kossuth út)
Boros Mihály (Lehel köz)
Szikoráné Partos Anikó Katalin (Szirond út)
Radványi Sándor (Nagybalkányi út)
Nagy Napsugár Kinga (Nagybalkányi út)
Bukta Józsefné (Kossuth út)
Sőrés Istvánné (Kossuth út)
Mocsári Ferencné (Ifjúság u.)

ELHUNYTAK 
2016. december – 2017. január 

www.szabolcstakarek.hu

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

Fájó szívvel emlékezem drága 
feleségemre, 

ÉVIKÉRE. 
Szerető férje, Ungvári Attila

Több minT bank

Szabolcs Takarék 
Nagykállói Fiók
4320 Nagykálló, 
Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
email: 
nagykallo@szabolcs.tksz.hu

I N G A T l A N
Eladó ingatlant keresek Nagykállóban. Telefon: 
+36 30 318 9245
Nagykállóban 3 szobás családi ház gázkon-
vektor-cserépkályha fűtéssel, garázzsal eladó. 
Irányár: 5,9 MFt. Telefon: +36 20 490 7630,  
+36 20 510 4800
Nagykállóban 120 nm-es családi ház 1764 nm-
es telekkel, melléképületekkel és faházzal eladó.  
Telefon: +36 20 382 8478
Nagykálló-ludastó, Geszterédi út 31 sz. alatt 2 
szobás, fürdőszobás, cserépkályha fűtésű, családi 
ház 600 □ öl kerttel, nyári konyhával, pincével sür-
gősen eladó. Telefon: +36 30 453 3412
Nagykálló-ludastón összkomfortos iker-
ház egyik fele - 43 nm-es, 1+1 szobás, 350 
□ öl kerttel - eladó.  Telefon: +36 20 438 7764,  
+36 20 475 1369
Nagykálló, Kálvin János u. 26. sz. alatt 2 szobás, 
kis kertes családi ház, sok melléképülettel, cserép-
kályha és gázkonvektor fűtéssel eladó. Telefon: 
+36 20 395 9877
Nagykálló, Kiskút u. 5. szám alatti kertes, családi 
ház eladó. Telefon: +36 30 593 3321
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium 
közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtés-
rendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi ház eladó.  
Telefon: 42 264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykálló központjában kertes családi ház el-
adó. Ugyanitt tévé, heverő, fotel, porcelán ét-
készlet, evőeszköz, pizza sütő eladó. Telefon:  
+36 70 278 4264
Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó állapotban 
lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagykonyhás, össz-
komfortos családi ház eladó. Irányár: 15,5 MFt. 
Telefon: +36 30 724 5056
Nagykálló, Széchenyi u. 77. szám alatt 3 szobás, 
összkomfortos, cserépkályha-gázkonvektor fűtésű, 
kertes családi ház melléképületekkel eladó. Tele-
fon: +36 30 284 5818, vagy +36 70 637 4424

Nagykállóban frekventált helyen, önálló 1,2 
ha gyümölcsös pincetárolóval eladó. Telefon:  
+36 30 836 2775

Nagykállóban, csendes, nyugodt környezetben, 
az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesített 
– villany, víz, – déli fekvésű, körbekerített, építési 
telek eladó. Telefon: +36 20 488 4690

Nagykálló külterületén (Papréten) 6276 nm szán-
tó eladó. Telefon: +36 30 973 3061

Nagykálló, Hubafi tagban eladó 3 ha és 2,7 ha 
terület. Telefon: +36 30 273 3780

Biri központjában kívülről teljesen felújított (új 
csatorna) 2 szobás családi ház (víz, villany, gáz) 
750 □-öl telekkel eladó, hitelre is. Polgármesteri 
hivatal, óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt 5 perc-
re.  Telefon: +36 30 320 7646

Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. szám alatti ingat-
lan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 
garázs, melléképület, kert. Azonnal beköltözhető! 
Telefon: +36 20 495 9883

A l B É R l E T
Egyedülálló, nyugdíjas asszony albérletet keres 
Nagykálló központjában, vagy ahhoz közel, szo-
ba-konyhás, cserépkályha fűtéssel, fürdőszobával. 
Telefon: +36 30 533 1963

E l A d Á S - V É T E l
Megkímélt állapotban, alig használt BOLVAR 
típusú robogó eladó - 240 km-t futott. Telefon:  
+36 20 219 0765 

Kombinált hűtőszekrény, ruhásszekrény, fehér-
neműszekrény, éjjeli szekrény, komód, csillárok, 
íróasztal székkel, szőnyegek jó állapotban, olcsón 
eladó. Telefon: +36 30 413 3468

Fűrészporos kazán (2 hónapra való fűrészpor-
ral), 3 db hordó, sötét barna Bonanza szekrény-
sor, 2 világos színű szekrény, nagy asztal, 6 szék, 
négy égős gáztűzhely, satupad eladó. Telefon:  
+36 30 876 8538

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a Nagykállói Beteg 

Gyermekekért Alapítványnak, 
hogy gyermekem, 

NAGy NAPSuGáR KINGA 
temetéséhez segítséget  

nyújtottak.
Köszönettel: Varga Anikó

javítása, gurtni cseréje, 
automata, görgő, henger, 
tárcsa, léc, lefutó cseréje. 

Redőny
Régi redőny

telefon: +36 30 722 5367 
Cserfalvi istván

felújítása, kiszakadt  
szúnyogháló cseréje,  
javítása igény szerint.

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
Nagykállói Vízmű telepére 

VízMű GéPéSz MuNKATáRSAT KeReS
Munkaköri feladatok:

-  üzemeltetési, fenntartási és beruházási munkák elvégzése vízmű  
telepeken és hálózatokon

- havonta 10 nap otthon töltött készenlét ellátása

Alkalmazási feltétel: 
- szakmunkás végzettség: villanyszerelő
- legalább „B” kategóriás jogosítvány és min. 1 éves gépkocsivezetői gyakorlat

Előnyt jelent a pályázat elbírálása során:
- gyakorlat a villanyszerelésben és az építőipari kivitelezési munkákban
- a jelentkező helyi lakos

Á L L Á SA J ÁN L AT

A szakmai önéletrajzot kinyomtatva a Nagykállói Vízmű telepre lehet benyújtani, vagy 
e-mail-ben a dankop@ nyisegviz.hu címre elküldeni. 

Jelentkezési határidő: 2017. február 28. 15.00 óra
A munkakörrel kapcsolatos további információkért keressék  

Dankó Péter vízellátási művezetőt a +36 20 357 3110 telefonszámon.

Eladó négy elemből álló, jó állapotú Ifjúsági szek-
rénysor (mérete: 300x40x180 cm), üveges íróasz-
tal (130x70x75 cm), Atrix atx fs 200 típusú, jó ál-
lapotban lévő férfi kerékpár, új 30 kg-os bokszzsák 
kesztyűvel, lánccal. Telefon: +36 30 284 5818,  
+36 70 637 4424
Eladó fenyőágy matraccal, kötőfonal több szín-
ben, csillár, ebédlőasztal, dohányzóasztal, székek, 
téli cipők. Telefon: +36 70 409 7549
4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap rézkilincsek-
kel, új Zanussi szagelszívó+cső, négyajtós, új, bar-
na színű sarokszekrény (akasztós-polcos-fiókos) 
eladó. Telefon: +36 30 320 7646
Eladó elöltöltős, automata mosógép (25 000 
Ft), színes televízió (12 000 Ft), koksz (13 000 
Ft/q), disznóvályú (2 500 Ft), 180x150-es 
ablak+teraszajtó (15 000 Ft), kézikocsi (15 000 
Ft), alig használt rotációs kapa (55 000 Ft), férfi 
irhabunda, 176-os méretű (10 000 Ft). Telefon: 
+36 20 425 9797  
Házi nyúl, rotációs kapa, japán táskapermetező, 
fűkasza, korongfűrész tengely, keménybőr varró-
gép eladó. Telefon: 42 265 062
Eladó 165 cm hosszú, fehér színű konyhaszek-
rény, felső része üveges, munkalappal és 90 cm 
hosszú, kéttálcás, rozsdamentes mosogatóval – új-
szerű állapotban. Telefon: +36 20 413 3468


