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A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Zenetudományi Intézete Bartók-termé-
ben Juhász Zoltán, Nagykálló Város polgármestere és 
Harsányi Gézáné, a település díszpolgára vette át a „Tisz-
ta forrás település” címet.
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Néprajzi Tagozata 
és az MTA BTK Zenetudományi Intézet együttműködésével 
2014-ben indult el a „Tiszta forrás település” program, mely-
nek keretében az MMA „Tiszta forrás település” címet ado-
mányoz azoknak a Kárpát-medencei településeknek, amelye-
ken az elmúlt évtizedekben a magyar népművészeti, néprajzi 
gyűjtők legnevesebbjei a népi kultúra felbecsülhetetlen kin-
cseinek gyűjtésén és feltárásán munkálkodtak. Ezen települé-
sek lakói így nagymértékben hozzájárultak a magyarság népi 
örökségének megőrzéséhez és továbbadásához. A program 
célja: jelet hagyni azokon a helyeken, ahol az elmúlt több mint 
száz esztendőben neves zeneszerzők, népzenekutatók, Bartók 
Béla, Kodály Zoltán, Vikár Béla, Halmos Béla, Olsvai Imre 
és a többiek tiszta forrásból merítettek zenei kincset, a jövő 
nemzedékeire, hagyományápolóira is gondolva. 
Az MTA BTK Zenetudományi Intézet, a Néprajzi Múzeum 
és a Hagyományok Háza közösen idén Nagykálló Városának 
és Őcsény községnek adományozta a „Tiszta forrás település” 
címet, az ezt megörökítő emléktáblát, valamint a településen 
készült népzenei és néptáncgyűjtések másolatát. A díjat eddig 
hat magyarországi település vehette át.

Folytatás a 3. oldalon!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága NAV-
ablakot nyitott január 10-én a 
nagykállói kormányablakban. Az 
ünnepélyes átadáson elhangzott, 
hogy az ügyfélbarát megoldás se-
gít abban, hogy az állampolgár-
ok helyben, lakóhelyükön, vagy 
annak közelében intézhessék 
adózással kapcsolatos ügyeiket.

A Nagykállóban és a kistérségben 
élőknek a jövőben már nem kell 
a megyeszékhelyre utazniuk adó-
zással kapcsolatos ügyeik intézése 
miatt, ugyanis mostantól - az adó-
hatóságot érintő ügyek egy részét 
- a kormányablakokban is el tudják 
intézni. 
- Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a térségben - Nyírbátor után - 
Nagykállóban is Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgá-
lati pont nyílik a kormányablakban 
– mondta dr. Simon Miklós, a tér-
ség országgyűlési képviselője, aki 
beszélt arról is, hogy a kormány 
célja: egy egységes eljárási rend-
szer kialakítása a közigazgatásban, 
aminek része, hogy a lakossághoz 
minél közelebb legyenek kormány-
ablakok, ahol könnyen és gyorsan 
tudják intézni ügyeiket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal nevében Román 
István kormánymegbízott is jelen 
volt az eseményen, aki többek kö-
zött arról beszélt, hogy „az öt éve 
működő járási hivatalokban folya-
matosan nő azoknak az ügyeknek 
a száma, amelyeket – egyablakos 
ügyintézéssel - el lehetett intézni a 
járási hivatalok által működtetett 
kormányablakokban.” 
- Ennek a folyamatnak újabb lépé-

se a NAV ügyfélszolgálatok kihe-
lyezése. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében tavaly Nyírbátorban 
és Tiszavasváriban, idén pedig 
Nagykálló mellett Ibrányban, 
Kisvárdán és Záhonyban nyílt ún. 
NAV pont – tájékoztatott Román 
István. A kormánymegbízott el-
mondta: országszerte 91 kormány-
ablakban működik a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal ügyfélszolgálata. 

Folytatás a 2. oldalon!

A közelmúltban Nagykálló több 
utcájában is az útburkolat javítá-
sa zajlott. A kátyúkat a hidegasz-
faltos megoldás helyett most egy 
újabb technológiával szüntették 
meg. 

Egy gőzölgő fémtömb, mellette 
kisbusz és két zöld ruhába öltözött 
munkás járta az elmúlt napokban 
Nagykálló utcáit. Kátyúztak. Egy 
néhány éve már hazánkban is alkal-
mazott, új technológiával dolgoztak, 
ennek köszönhetően 2 fős személy-
zettel és egyetlen gépjárművel elvé-
gezhető az aszfaltburkolat javítása, 
bontási munkálatok nélkül. A javítás 
költsége kevesebb lehet, a létrejövő 
hő-kötés miatt pedig lényegesen tar-
tósabb megoldást nyújt. 
-Az őszi, téli csapadékos időjárás 
miatt megsokszorozódtak a kátyúk 
az utakon, ami jelentősen lassítja 

a közlekedést és rongálja a gép-
járműveket. Nagykállóban is több 
utcában jelentkezett ez a probléma 
– sorolta Juhász Zoltán polgármes-
ter. – Korábban az önkormányzat 
munkatársai végezték a javításokat 
ún. hideg aszfaltozással, ami, ha-
sonlóan más településekhez, itt sem 
bizonyult mindig tartósnak. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy egy erre sza-
kosodott nyíregyházi vállalkozó be-
vonásával, új eljárással javíttatjuk 
ki az úthibákat több utcában – pél-
dául a Vasvári Pál, a Hunyadi, vagy 
a Mártírok útján (a sportpálya és a 
Bátori út közötti szakaszon). Bí-
zunk benne, hogy ennek köszönhe-
tően tartósabb lesz az újonnan fel-
vitt aszfaltréteg, s kevesebb lesz az 
úthiba – tájékoztatott Juhász Zoltán, 
aki elmondta, hogy tavasszal, ahol 
szükséges, tovább folytatják az út-
felújítást Nagykállóban.

A Zenetudományi Intézetben Juhász Zoltán és Harsányi Gézáné vette át a kitüntető címet

„Tiszta forrás település” címet kapott Nagykálló

Az ünnepélyes NAV pont megnyitóján

NAV ügyfélszolgálat már városunkban is

Útjavítás, kátyúzás - kicsit másként 

Hő-kötéssel kátyúztak
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Folytatás az 1. oldalról!
- Nagyon széles körben intézhetik 
ezentúl Nagykállóban is az adózók 
ügyeiket – ezt már a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Adóigazgatósága 
vezetője szögezte le. A teljesség 
igénye nélkül ezek a következők:
- tájékoztatás kérhető az adózással 
kapcsolatos jogszabályok előírása-
iról, 
-  adóazonosító jel, adókártya ügy-

intézése, 
-  adatlapok, bevallások, kérelmek 

leadása, 
-  segítségnyújtás különböző bead-

ványok kitöltéséhez,
- csekk igényelése, 
-  folyószámlával kapcsolatos tájé-

koztatás stb.
A nagykállói NAV pont 
nyitvatartása:
– kedden 12 és 16 óra között
– csütörtökön 8 és 12 óra között
– pénteken 8 és 12 óra között.

- Az igazgatóságnál azon dolgo-
zunk, hogy még tovább bővíthes-
sük az adózók részéről igénybe ve-
hető szolgáltatások körét a jövőben 
- tette hozzá dr. Kazsuk Attila.
Az adóhatóság megyei igazgatójá-
nak tájékoztatója után Juhász Zol-
tán, Nagykálló Város polgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket a 
Polgármesteri Hivatal földszintjén 
kialakított kormányhivatal új ügy-
félszolgálati pontjának átadóünnep-
ségén, majd a város és a kistérség 
településein élők nevében mondott 
köszönetet az NAV ügyfélszolgála-
ti pont kialakításáért.
-Amikor 2006-ben elkezdtük ter-
vezni ezt az épületet, akkor nagy 
dilemmát jelentett számunkra egy 
széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, 
ügyfélszolgálati helyiség kialakítá-
sa a nagykállói emberek számára. 
Az államigazgatási rendszer átala-
kításának köszönhetően ma már 
azt látjuk, hogy idővel bővítésre 

szolul az ügyfélszolgálati képvise-
let helyisége – mondta Juhász Zol-
tán, majd reményét fejezte ki azzal 
kapcsolatosan, hogy a kormány és 
a kormányhivatal a jövőben is ki-
emelten figyel Nagykállóra és tér-
ségére.
A polgármester köszöntője után a 
Nagykállói Járási Hivatal részéről 
dr. Petromán Viktória, mb. hivatal-
vezető-helyettes számolt be arról, 
hogy a nagykállói kormányablak-
ban hetente 400-500 ügyfél intézi 
ügyeit.
- Úgy gondolom, hogy ez a szám 
a jövőben az adóügyek intézésével 
tovább fog emelkedni, amire mi 
már felkészültünk – jelentette ki dr. 
Petromán Viktória.
Mindezek után a történelmi egyhá-
zak jelen lévő képviselői, Bodnár 
Máté református lelkész és Jaczkó 
György görögkatolikus parókus 
mondott imát, majd megáldották az 
új ügyfélszolgálati pontot.

NAV ügyfélszolgálat már városunkban is

Nagykállóban a szilárd hul-
ladékszállítást és ártalmatla-
nítást 2018-ban is az Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. végzi. 

A hulladék-közszolgáltatás a la-
kosság részére egy kötelező jelleg-
gel, heti rendszerességgel igénybe 
veendő szolgáltatás. Ennek meg-
felelően a díj megfizetése vala-
mennyi lakott ingatlan tulajdonosa 
vagy használója számára írásos 
szerződés megkötése nélkül is kö-
telező. 
Ha az ingatlan bármilyen okból la-

katlanná válik, ott lehetőség nyílik 
a szolgáltatás szüneteltetésére az 
adott naptári évre. Ilyen esetben 
a szolgáltatónak kizárólag írásos 
bejelentést áll módjában elfogad-
ni, leghamarabb a bejelentés nap-
jától kezdődően (visszamenőleg 
nem). 
A szüneteltetett időszak „érvénye-
sítéséhez” utólag minden esetben 
közüzemi mérőóra állást, fogyasz-
tási helyet és elszámolt időszakot 
tartalmazó közüzemi igazolással 
vagy éves elszámoló számlával 
szükséges igazolni, hogy az ingat-
lan lakatlan volt, ott fogyasztás nem 

történt. Amennyiben az ingatlan a 
következő évben is lakatlan, abban 
az esetben a szüneteltetés bejelen-
tését minden évben február 15-ig 
a fentiek szerint kell megújítani. 
Egyéb év közbeni változást (szám-
lázási ill. postázási név és cím) 15 
napon belül kell bejelentenie.

Vegyes hulladék gyűjtése:
A vegyes hulladék gyűjtése tele-
pülésünkön az eddig megszokott 
napokon történik. Kivételt képez-
nek ez alól az alábbi ünnepnapok, 
amennyiben az eredeti gyűjtési nap 
a megadott ünnepnapra esne:

Mit ne égessünk?
A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatla-
nok. A nem megfelelő körülmények között az égetés során keletkező 
légszennyező anyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve ko-
molyan veszélyeztetik az emberi egészséget. Ezért Magyarországon 
a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő 
égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos.
A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, 
beleértve például az alábbiakat is:

úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakke-• 
retek, ajtók, raklapok stb.),
rétegelt lemez, bútorlap,• 
építési fahulladék,• 
színes, „fényes” papírhulladék,• 
petpalack, műanyag hulladék,• 
autógumi, használt ruha, rongy,• 
fáradt olaj, üzemanyag.• 

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy 
kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a 
levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, 
közvetlenül károsítva az egészségünket. 
Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés 
során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresz-
tül, így a szobában lé-
vők egészségét – külö-
nösen a gyermekekét 
és időskorúakét – köz-
vetlenül károsítja.

Forrás: http://www.futsokosankampany.hu
Tájékoztató a szemétszállításról

Eredeti Módosított
Húsvét 2018. április 2. (hétfő) 2018. március 31. (szombat)
Karácsony 2018. december 25. (kedd) 2018. december 22. (szombat)
Karácsony 2018. december 26. (szerda) 2018. december 23. (vasárnap)
Újév 2019. január 1. (kedd) 2018. december 29. (szombat)

A vegyes hulladékot kizárólag in-
gatlanonként egy darab 120 l-es, 80 
l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtő-
edényből szállítják el. 
A közszolgáltatás keretében a tár-
saság járatai a hulladék begyűjtését 
reggel 7.00 órától végzi.
Eseti, nagy mennyiségű lakossági 
hulladék keletkezése esetén (pl. 
felújítás, bontás, lomtalanítás) a 
társaságtól 5 m3-es konténer ren-

delhető, melynek feltételeiről az 
alábbi telefonszámokon lehet ér-
deklődni: 80/205-269; 42/508-374, 
42/508-369.

Lomtalanítás:
A társaság egy alkalommal, 2018. 
október 1-5. közötti időszakban 
végzi a lomtalanítást a vegyes hul-
ladék gyűjtés napján, azzal azonos 
időpontban. 

Szelektív hulladékszállítási 
időpontok

A szelektív hulladékot kizárólag a 
társaság által kiosztott, ingatlanon-
ként egy darab 240 l-es (kék-sárga 
színű), szabvány gyűjtőedényből 
szállítják el. 

A szelektív hulladék begyűjtését 
2018-ban a következő napokon 
végzik:

2018. 
február

2018. 
március

2018. 
április

2018. 
május

2018. 
június

2018. 
július

2018. 
augusztus

2018. 
szeptember

2018. 
október

2018.  
november

2018.  
december

Hétfői 
körzet

2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7

Keddi 
körzet

9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 15

Szerdai 
körzet

16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Csütörtöki 
körzet

23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28

A teljes szolgáltatás díja 2018. év-
ben - hacsak jogszabály évközben 
másként nem rendelkezik - nem 
változik.
A hulladékszállítási díjat negyed-
éves rendszerességgel, 15 napos 
fizetési határidővel, utólag szám-
lázza ki a Nemzeti Hulladékgazdál-

kodási Koordináló és Vagyonkeze-
lő Zrt. (NHKV Zrt.). 
További hulladékgazdálkodást, ill. 
számlázást érintő kérdéssel kap-
csolatban forduljanak az Észak -
Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. legközelebbi ügy-
félszolgálatához:

4400 Nyíregyháza,  
Univerzum Üzletház (II. em 224.)
Hétfőtől - Szerdáig: 8.00 – 16.30

Csütörtök: 7.00 – 19.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Telefon: 80/205-269; 42/508-374, 
42/508-369, Vállalkozás: 42/508-371; 

Behajtás: 42/508-364 Fax: 42-315- 706.

A Hierotheosz Egyesület által 
működtetett Civil Informáci-
ós Centrum Nagykállóban is 
információs partnerségi napot 
és NEA képzést szervezett. 

A program apropóját az adta, hogy 
a Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) pályázati kiírásai szerint 
idén 2,8 milliárd forint áll a civil 
szervezetek rendelkezésére. Kiss 
András, a Hierotheosz Egyesület 
főtitkára és operatív igazgatója a 
közelmúltban erről tartott részle-
tes tájékoztatást a nagykállói érin-
tetteknek.
A rendezvényen többek között 
elhangzott: a NEA-hoz alapítvá-
nyok, egyesületek és szövetsé-
gek nyújthatnak be pályázatot. A 
Nemzeti Együttműködési Alap-
nak több kollégiuma is működik, 
egy szervezet pedig egy évben egy 
kollégiumhoz pályázhat, viszont 
két pályázatot is benyújthat: egy 
működésit és egy szakmait. A mű-
ködési a szervezet tevékenységi 
feltételihez kötődik, például támo-
gatás kérhető bérleti díjhoz, rezsi-
hez vagy eszközbeszerzéshez. A 
szakmai pályázatnak ezzel szem-

ben a szervezet programjaihoz 
kell kapcsolódnia, lehet többek 
között utazási költség is vagy egy 
adott program megvalósításának 
közvetlen és közvetett költsége.
A tájékoztatón szó esett arról is, 
hogy a különböző pályázatokon 
visszatérítendő és vissza nem té-
rítendő támogatások is igényel-
hetőek, illetve hogyan és milyen 
formában kell benyújtani azokat. 
Ehhez például feltétlenül szüksé-
ges regisztráció az ún. EPER elekt-
ronikus rendszerébe. A különböző 
pályázati kiírásokról www.civil.
info.hu oldalon érhető el bővebb 
tájékoztatás.
A nagykállói rendezvényen Ju-
hász Zoltán polgármester köszön-
tötte a megjelenteket és kiemelte, 
hogy milyen nagy jelentőséggel 
bírnak ezek a pályázati lehetősé-
gek a település és a járás életében. 
Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő hozzátette: a térségből 
érkező pályázatok ütőképességét 
bizonyítja az is, hogy Fülöp Attila 
helyettes államtitkár Nyíregyhá-
zán jelentette be a NEA 2018-as 
pályázati kiírásainak elérhetősé-
gét.

Kis András a civileket tájékoztatja a pályázati lehetőségekről

Lehetőségek a civileknek
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A Nagykállói Hírmondó decem-
beri számában Lelesz László 
Jánosi Lászlónét, Jolikát kérdezte 
arról, hogy milyen volt Korányis 
diáknak, majd Korányis diákok 
szüleinek lenni ?
Amikor meghallom azt, hogy Ko-
rányi, mindig melegség tölti el a 
szívem, mert ez az intézmény meg-
határozó volt családom életében. Én 
ugyanis nemcsak Korányis diák, majd 
Korányis diákok édesanyja voltam, 
hanem annak idején a szüleim is ebbe 
a gimnáziumba jártak, ami az ő ese-
tükben nagy dolog volt, hiszen munka 
és három gyerek mellett iratkoztak 
be, majd tettek sikeres érettségi vizs-
gát. Nekünk, gyerekeknek már akkor 
jó példa volt, hogy milyen fontos a 
tanulás, hozzáteszem: a szüleim nem 
a szakmai előmenetelük, hanem első-
sorban az ismeretszerzés miatt tanul-
tak tovább. Két nővérem van, egyikük 
szintén a Korányiba járt, így mikor 
befejeztem a nyolcadik osztályt, nem 

volt kérdés, hová jelentkezzem, akár-
csak későbbi férjemnek, aki szintén itt 
tanult.
Személy szerint nagyon szép négy évet 
töltöttem a Korányi Frigyes Gimnázi-
umban. Nagyon jó tanáraink voltak: 
az osztályfőnökünk Ratkó Józsefné, 
Szilvási Ferenc, Szilvási Ferencné, 
Polyák Istvánné, Tündik Mihály és a 
többiek, akik mind szakmailag, mind 
emberileg példát mutattak. 
Az osztálykirándulások és a közös 
programok is felejthetetlen élmé-
nyek.
Két gyermekünk – Eszter és Laca - 
esetében is egyértelmű volt, hogy a 
Korányiban tanulnak tovább, ahol 
olyan alapokat kaptak, amivel később 
sikeresen felvételiztek az egyetemre.

Az indíttatást, hogy a pedagó-
guspályát válassza, annak idején 
egykori tanáraitól kapta?
Igen, nagymértékben befolyásolta a 
döntésemet. A szakmai tisztelet, a di-
ákokkal való bánásmód, jó példaként 
szolgált számomra. 
A 40 éves pályafutásom alatt én min-
den évfolyamon tanítottam, de a leg-
többet 3-4. osztályban matematikát. 
Alsó tagozatban legfontosabb az alap-

ismeretek megszerzése, amire később 
„építeni” lehet. A matematika nem 
könnyű tantárgy, ezért ezt meg kellett 
szerettetni a diákokkal. 

Valamit tisztázzunk: kell tehet-
ség a matematikához, vagy elég a 
szorgalom?
Kell hozzá a tehetség. Szorgalommal 
az alapokat el lehet sajátítani, de a lo-
gikai feladatokhoz szükség van a te-
hetségre, azonban kutatások bizonyít-
ják, hogy a szövegértés fejlesztésével, 
ez is fejleszthető.

Lelesz László kérdése volt, hogy 
aktív éveiből mire gondol vissza 
büszkeséggel? 
Sokat gondolkodtam Laci kérdésén, 
de válaszomban nem tudnék kiragad-
ni egy konkrét példát, ezért azt mon-
danám, hogy összességében az elmúlt 
negyven évre. Arra, hogy lelkesen 
tudtam végig csinálni az első tanítási 
naptól, a tavalyi nyugdíjba vonuláso-
mig.
Nagy boldogság számomra, hogy sok 
tehetséges gyerek „került ki a kezeim 
közül”, s ez valóban büszkeségre ad-
hat okot. Ezek a gyerekek a megyei és 
országos matematikaversenyek rend-

szeres résztvevői voltak, ahol szép 
eredményeket, dobogós helyezéseket 
értek el.

Ön hogyan jellemezné önmaga 
tanítási módszerét?
Én szigorú tanárnak tartom magam, 
nálam az órai fegyelem és a kitartó 
munka nagyon fontos volt, bár voltak 
helyzetek, mikor nem volt könnyű a 
rendet és a fegyelmet kiharcolni. Ilyen 
esetben a „problémás gyerekekkel” 
négyszemközt beszéltük ezt meg, és 
az évek során azt tapasztaltam, hogy 
ezzel nagyon sok gyerek bizalmát si-
került megnyernem.
Szakmai szempontból próbáltam mi-
nél szemléletesebbé tenni a matemati-
ka órákat, ebben a digitális eszközök 
is nagy segítséget nyújtottak. A mód-
szerek közül, én a differenciált okta-
tási módszert szerettem a legjobban. 
Igyekeztem minden gyereket a képes-
ségének megfelelően terhelni, ezáltal 
sikerélményhez juttatni őket. 

Mióta nem tanít, lett-e új hobbija? 
– kérdezte Lelesz László.
Egyelőre még csak élvezem ezt a 
helyzetet, mert az unokák – Márti 7,5 
éves, Marci 3,5 éves -  Budapesten él-
nek és a nyarat, majd az iskolai szüne-
teket náluk töltötték. A közelmúltban 
fejeztük be a házfelújítást, kertépítést, 
amit nagyon élveztem, így Laci kér-
désére azt válaszolnám, hogy most, 
miután minden lecsendesedett kö-
rülöttem, egy kicsivel több idő jut  a 
keresztrejtvényfejtésre, olvasásra. De 

nem tervezem, hogy a jövőben majd 
otthon ülök és várom a nyugdíjat, ha-
nem nyitott vagyok valami újra is.

Összességében jelenleg hogy érzi 
magát?
Jól érzem magam! Boldog vagyok, 
mert van egy nagyon jó férjem, akivel 
már 37 éve jóban-rosszban támogat-
juk egymást.
A gyerekeinkre végtelenül büszkék 
vagyunk, a lányunk állatorvos, a fiunk 
webes alkalmazás tervező. Az unokák 
pedig bearanyozzák az életünket. 
Nagy öröm számomra, hogy a gye-
rekeink is családcentrikusak – bízok 
benne, hogy ehhez jó példával szolgá-
lunk. Nyáron nagy eseményre készü-
lünk, mert a fiam is családot alapít, 
megházasodik. Én mindig csak két 
dolgot kértem az élettől, azt, hogy 
egészségesek legyünk és szeressük 
egymást, több nem kell, mert ha ezek 
megvannak, akkor minden más kiala-
kul. 

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által feltett kérdésre?
A NOE Családi Kör elnökét, Pataki 
Jánost kérdezném, hogy milyen indít-
tatásból vállalta el az elnöki posztot? 
Miből áll a munkája? Az egyesület-
ben milyen eredményeket értek el? A 
jövőt illetően milyen tervei vannak? 
Három tehetséges fiú édesapjaként, 
férjként, vállalkozóként, hogy jut ide-
je minderre? Ha van szabadideje, azt 
legszívesebben mivel tölti?

Folytatás az 1. oldalról!
Mint ismert: Kodály Zoltán az 1920-as 
években megyénkben járt népdalgyűjtő 
körúton és 1921-ben Nagykállóba is ellá-
togatott. Érdeklődött – a mára világhírű - 
Kállai Kettős, Nagykálló XVII. században 
megalkotott és négyszáz éven át megtar-
tott, mindmáig élő, énekelt-táncolt hagyo-
mánya, múltunk egyik gyöngyszeme iránt. 
Amikor 1926. november 7-én újra eljött 
Nagykállóba lejegyezte, majd 1928 nya-
rán fonográfra rögzítette a Kállai Kettős 
dallamait. Zenéjének első rádiófelvétele 
1933-ban készült el. Három kísérődallama 
az egyetlen fennmaradt hagyományos ma-
gyar népdalcsokor. Tánca is különleges: 
a magyar nyelvterület kevés dramatikus 
táncainak egyike, mely a civakodó, majd 
kibékülő és együtt mulató szerelmesek 
történetét meséli el a tánc nyelvén. 
A cím odaítéléséről döntő szakértői bi-
zottság emiatt határozott úgy, hogy 
Nagykálló Városának adományozza az 
elismerést, hiszen a településen élő ha-
gyományőrzők járultak hozzá egykoron 
ennek a zenei kincsnek a feltárásához. Az 
azóta eltelt évek során az itt élők a lehe-
tő legtöbb módon részt vállaltak ennek 
megőrzésében, például a Kállai Kettős 
Néptáncegyüttes működtetésével, a Kál-
lai Kettős Néptáncfesztivál, vagy a Kállai 
Kettős Kórustalálkozó megszervezésével 
stb. 
A Zenetudományi Intézet Bartók termé-
ben január 11-én megtartott ünnepségen 
Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi 
Intézet igazgatója mondott köszöntőt, s adta 
át az elismerést Nagykálló Város polgár-

mesterének, Juhász Zoltánnak és Harsányi 
Gézáné díszpolgárnak. Rendelkezésükre 
bocsátották továbbá a településen készült 
népzenei felvételeknek a Zenetudományi 
Intézetben őrzött példányairól készített 
másolatokat, valamint egyéb, a népzenei 
gyűjtéshez tartozó dokumentumokat, hogy 
ezeket Nagykálló közintézményeiben te-
gyék mindenki számára hozzáférhetővé, s 
így segítsenek megismertetni őseink népi 
kultúráját. A polgármester hangsúlyozta, 
büszke a kitüntetésre, melyet a cím és a 
tábla jelent, ami méltó helyre kerül a köz-
eljövőben Nagykállóban.
- Hatalmas elismerés és büszkeség szá-
momra, hogy Nagykálló Városa megkapta 
ezt a rangos elismerést. Településvezető-
ként ilyenkor látja és értékeli az ember azt 
a sok befektetett munkát, amit városunk 
hagyományainak megőrzéséért tettünk, 
illetve tettek elődeink, a népi hagyomá-
nyokat ápoló civil szervezetek, egyé-
nek és szakemberek. Ilyenkor még jobb 
nagykállóinak lenni! - mondta Juhász Zol-
tán polgármester a díjátadót követően. 

„Tiszta forrás település”  
címet kapott Nagykálló

Farkas Lajos 1895-ben készült lejegyzése a Kál-
lai Kettős egyik daláról
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A Nagykállói Rendőrőrs gép-
kocsiállománya is megújult a 
közelmúltban.

Év végén új szolgálati járművek 
kerültek a megyei rendőr-főkapi-
tányságok állományába. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyébe 80 új 
autó érkezett, amiből három – Su-
zuki és Skoda típusú – gépkocsi a 
Nagykállói Rendőrőrs járőreinek 
munkáját segíti ezentúl.
 - A rendőrségi gépjárműpark meg-
újítása során két használt szolgálati 
gépkocsi cseréje történt meg, emel-
lett további egy gépjármű a Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon 
elhangzottak eredményeként, Far-
kas József rendőr dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitánynak kö-
szönhetően érkezett Nagykállóba 
decemberben. Az állomány tagjai 
ugyanis nemcsak helyben, hanem a 
kilenc, Nagykállói Járáshoz tartozó 
településen is szolgálatot teljesí-
tenek, s ebben nagy segítségükre 
lesz a jövőben az új gépkocsi – tá-
jékoztatott Tömpe Sándor rendőr 
főhadnagy, a Nagykállói Rendőr-
őrs vezetője. – A gépkocsik a rend-
őrség több éve használatban lévő, 
vagy már elhasznált járműveinek 
folyamatos amortizációs cseréjé-

nek köszönhetően kerültek az állo-
mányhoz, s ezzel jelentősen csök-
kentették a Nagykállói Rendőrőrs 
gépkocsiparkjának is az életkorát.
Az autók a legmagasabb környe-
zetvédelmi és biztonsági szabá-
lyoknak is megfelelnek, számos 
vezetést támogató rendszerrel, 
légkondicionálóval vannak ellátva. 
Mindegyikre úgynevezett fény-
hidat szereltek, ami egy led panel 
segítségével tájékoztatja az embe-
reket a közlekedéssel kapcsolatos 
információkról.  
-A korszerű szolgálati gépjár-
művek hatékonyan támogatják a 
Nagykállói Rendőrőrs állományá-
nak szolgálatellátását – tette hozzá 
Tömpe Sándor rendőr főhadnagy.

Hosszas készülődés és szervező-
munka után múlt év szeptemberé-
ben elindultam a híres katolikus 
zarándokhelyre, Medjugorjéba. 
Ez a település Bosznia-Hercegovi-
nában van, közel az adriai tenger 
partjához. 

Úgy terveztem, hogy Szegedig vo-
nattal utazom, és onnan gyalogosan 
megyek tovább hátizsákkal, bakancs-
csal egészen a végcélig, ez kb. 550 
km. Egy napra 25-30 km gyaloglást 
terveztem. Tudtam, hogy nagyon 
sok nehézséggel kell számolnom, 
a három országon át vezető úton. 
Korábban Európa híres zarándok-
helyeit már meglátogattam többször 
is (Santiago de Compostela, Fatima, 
Lourdes, Csíksomlyó). 
Mivel a forgalmas országutakat el 
akartam kerülni, többnyire mellék-
utakon (földutakon), jelöletlen helye-
ken haladtam. Ez az út nem hasonlít-
ható például az El Caminohoz, ahol 
kicsi az eltévedés lehetősége, mivel 
jelzett út mentén lehet haladni. 
Indulás előtt próbáltam nagy felbon-
tású térképeket beszerezni – kevés 
sikerrel. De nagy segítségemre vol-
tak a magyar és szerb nyelven megírt 
ajánlólevelek, melyet Ruszki Gábor, 
római katolikus atya és Kirill Tatár-
ka, az ortodox egyház egyik magyar-
országi vezetője írt alá. Ezekben a 
levelekben az atyák kérték, hogy a 
hívek legyenek segítségemre szállás, 

vagy egyéb ellátás terén. Hihetetlen, 
hogy az egyházak képviselői milyen 
bizalommal vannak egymás iránt or-
szágokat áthidalóan is.
A településeken legelőször a kato-
likus templomok plébániáját keres-
tem fel, s az ajánlólevél bemutatása 
után, a lehetőségekhez mérten, teljes 
ellátásban részesítettek - térítésmen-
tesen. Igaz, volt olyan település (a 
Vajdaságban), ahol nem volt egyházi 
szállás. Itt hittanteremben a földön 
aludtam, vagy a templomkertben a 
magammal vitt sátorban. Amikor a 
szakadó eső kimosott éjjel a sátorból, 
eszembe jutott a sokszor emlegetett 
mondás, hogy milyen szép is lehet 
kint aludni a vadonban… 
A vajdasági részen (Szerbiában), ahol 
mindenhol magyarul beszélnek, ne-
héz dolgom volt, mivel a mellékuta-
kat nem ajánlották a migránsok miatt, 
akik ellepték a gyümölcsösöket, el-
hagyott épületeket és inzultálják is az 
embereket. Őszintén bevallom, itt fél-
tem. Miután Szerbiát magam mögött 
hagytam (Horgos, Csantavér, Topo-
lya, Cservenka érintésével) átléptem 
Horvátországba. Ott is sok magyar 
nyelvű lakossal találkoztam, akik 
sokat segítettek. A balkáni háború 
nyomai sajnos még mindig látszanak 
az épületeken. Érintettem Vukovárt, 
Vinkovcit, ahol nagy harcok folytak. 
Orasjénél léptem át a boszniai határt, 
ahol egy egészen más világ tárult a 
szemem elé. Itt már muzulmánok él-

nek. Naponta hallottam a minaretből 
hangzó müezzin imára szólító hang-
ját és láttam a szent templomaikat, a 
mecseteket.
Fogytak a kilométerek… A bakan-
csom és a lábaim is jól bírták a ter-
helést. A mellékutakon - és főleg 
mellettük – vigyázni kellett a háború 
után fel nem szedett taposó aknákra. 
Ezt többnyire táblák is jelezték. Az 
út vége felé, Szarajevó előtt, ahol a 
magas hegyek kezdődtek, sajnos, 
gyalogosan nem mehettem tovább, 
mivel a szűk országút szélén nincsen 
útpadka. Egyik oldalon függőleges 
sziklafal, melyet szinte súroltak a 
járművek, másikon feneketlen szaka-
dék (a hegyeken nem voltak átvezető 
mellékutak). A sok, nekem címzett 
autótülkölés után rendőrségi autó 
állt meg mellettem, s közölték, hogy 
gyalogosa nem mehetek tovább, mert 
életveszélyes. Elvittek a következő 
településig, ahonnan kénytelen vol-
tam autóbusszal folytatni az utamat. 
Így jutottam el a híres zarándokhely-
re, Medjugorjéba. Nem volt ekkor 
semmilyen jubileum, vagy egyházi 
esemény, mégis rengeteg zarándok, 
turista lepte el a települést. Megrázó 
élmény volt gyalogosan felmenni a 
nyaktörő, sziklás ösvényen a kálvá-
ria hegyre, ahol egy hatalmas fehér 
márványkereszt fogadja a zarándo-
kokat.
Itt 1981 júliusában hat gyereknek 
megjelent Szűz Mária, azóta lett köz-
ismert búcsújáró hely, ahova töme-
gek zarándokolnak el a világ minden 
részéből. Részt vettem a katedrális-
ban egy szent misén, ahol a hívő em-
berek több nyelven is szent gyónást 
végezhetnek. 
Medjugorje előtt egy napot Mostar-
ban töltöttem. Megnéztem a csodála-
tos Neretva hidat, melyet a délszláv 
háború után magyar állami segítség-
gel építettek újjá.
Az út végén rengeteg élménnyel tér-
tem haza. Jónás Sándor

Egy újabb zarándokút története

Nagykállóban is lecserélték 
a rendőrautókat
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Pihenő a mostari hídnál

A múlt hónapban közmeghall-
gatást tartott Nagykálló Város 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata Képviselő-testülete, amelyen 
beszámoltak az önkormányzat és 
képviselőinek 2017. évben végzett 
munkájáról, valamint jövőben 
megvalósítandó terveiről.

A közmeghallgatáson Bogdán 
Zoltán, a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke tájékoztatta a 
hallgatóságot arról, hogy az elmúlt 
évben a hátrányos helyzetű gyerme-
kek és a fiatalok részére sikerült több 
kulturális és sportrendezvényt meg-
tartaniuk, folytatták a romanyelv to-
vábbképzését, hogy ezáltal a kisebb-
ség minden tagja  megismerhesse 
a nemzetet alkotó, hazai kisebbség 
kultúráját, nyelvét. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke beszélt arról, 
hogy 2018-ban szeretnék folytatni a 

korábban már sikeresen megvalósult 
programjaik megszervezését, példá-
ul a kulturális és sportrendezvénye-
ket, tovább a hátrányos helyzetűek 
részére gyermeknap megtartását. 
-Nagykálló Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata az esélyegyenlőség 
megteremtését tartja a legfontosabb 
feladatának. A nemzetiségi önkor-
mányzat támogatja a városi önkor-
mányzat oktatásfejlesztési céljait, 

amely a roma gyerekek teljes körű 
óvodáztatására, megfelelő iskolai 
előkészítésére, általános iskolai tanul-
mányaik sikeres elvégzésére, közép-
iskolai továbbtanulásukra és szakmá-
hoz, érettségihez, illetve diplomához 
jutásukra irányul. Ennek érdekében 
szeretnénk hatékonyabban együttmű-
ködni az iskolákkal és a kapcsolatot 
erősíteni a roma szülőkkel – hangzott 
el az év végi fórumon.

Közmeghallgatást tartott a nemzetiségi 
önkormányzat

A Cantarella Kamarakórus évek óta 
népszerű művek előadásával aján-
dékozta meg a zenei élményre vá-
gyó közönséget karácsony előtt. Az 
adventi hangversenyen a karveze-
tő, Bódi Viktória nyíregyházi tanít-
ványai, a Muzsika Zeneiskola ka-
marakórus tagjai is bemutatkoztak, 
s énekeltek közösen a nagykállói 
dalnokokkal.

A Cantarella Kamarakórus karácso-
nyi koncertjének sajátossága, hogy 
a rendezvényre a belépés díjtalan, 
de jótékonysági hangversenyről 
lévén szó, várják a jószándékú kö-
zönség felajánlásait. A decemberi 
hangverseny bevételét Nagykálló 
testvérvárosa, a kárpátaljai Técső, 
magyar temetőjének körbekerítésé-
re ajánlották fel.

Nagykállóban, december 31-én este, 
a Szabadság téren a város vezetője 
és a történelmi egyházak képvise-
lői közösen búcsúztatták az óévet a 
városlakókkal. A térre érkező soka-
dalom Repelik Zsuzsanna Eszter re-
formátus lelkész és Jaczkó György 
görögkatolikus parókus köszöntőjé-
vel „engedte” el az óévet és köszön-
tötte az újat. A lelkészek után Juhász 
Zoltán, Nagykálló polgármesterének 
beszéde következett, aki a jókíván-
ságok mellett szólt az önkormányzat 
elmúlt évének munkájáról is.

- Nagykálló számára a 2017-es 
esztendő a tervezés és a pályázat-
készítések éve volt, aminek kö-
szönhetően több mint kétmilliárd 
forintot nyert a város. Ez azt is je-
lenti, hogy komoly kihívások előtt 
áll Nagykálló, hiszen beruházások-
ra, fejlesztésekre nyertük a támo-
gatásokat, amelyeket jövőre meg 
kell valósítani. Azt gondolom, hogy 
ezek alapján kijelenthetjük: előre-
mutató Nagykálló számára a 2018-
as esztendő – mondta Juhász Zoltán 
polgármester.

Újra teltházas koncertet 
adtak

Új év, újabb lendület

Hamza Róbert, Bogdán Zoltán (elnök) és Hegedűs Imre a fórumon
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Kedves Olvasók!
Ma már számos emberi viselke-
désformát vizsgáló kutatásból, 
felmérésből kiderült, hogy az 
olvasás „csökkenti az Alzheimer-
kór és egyéb demencia kialaku-
lásának a lehetőségét, emellett 
csökkenti a stresszt és a szoron-
gást, tornáztatja az elmét, vagyis 
gátolja az öregedést. Aki rend-
szeresen olvas, annak nő a kre-
ativitása.” Egyes vélemények és 
felmérések azt igazolják, hogy 

manapság sem csökkent az ol-
vasók száma, míg mások a vész-
harangod kongatják. Egy biztos, 
e-könyv, vagy nyomtatott termék 
formájában, de olvasni jó! Új 
rovatunk, az Olvasd ki belőle, 
könyvajánlóval szolgál ezentúl. 
Minden lapszámban egy-egy ki-
advány elolvasására, vagy újra-
olvasására szeretné inspirálni a 
Nagykállói Hírmondó olvasóit. 
Az első könyvajánlót - januári 
Add tovább rovatunk szereplője - 

Jánosi Lászlóné Jolikától kértük 
és kaptuk, aki Szabó Magda Abi-
gél című könyvét ajánlja mind-
nyájunk figyelmébe a következő 
kedves sorok kíséretében: „Na-
gyon szeretem Szabó Magda stí-
lusát. A könyvből készült filmso-
rozat is, azt is nagyon szerettem 
a fantasztikus szereposztás miatt, 
de a könyv sokkal izgalmasabb, 
fordulatosabb.  Az igazi élményt 
a könyv olvasása nyújtja. Jó szív-
vel ajánlom mindenkinek!”

Az írott források segítségünkre 
lehetnek a múlt megismerésé-
ben.

A Szilágyi István Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény számos 
olyan dokumentummal, könyvvel 
és egyéb irattal rendelkezik, amely 
házi dolgozat vagy szakdolgozat 
készítése előtt álló diákok, hall-
gatók, esetleg helytörténészek, 
kutatók vagy csak Nagykálló tör-
ténelme iránt érdeklődők számára 
lehetnek hasznosak, ismereteik 
bővítésében segítséget jelenthet-
nek. Az elmúlt időszakban a hely-
történeti gyűjtemény leltározásával 
párhuzamosan egy Irodalomjegy-
zék összeállítására is sor került, 

amelyet Nagykálló Város honlap-
ján, a www.nagykallo.hu oldalon, a 
Szilágyi István Emlékházról szóló 
leírásnál közzé is tettünk, s amit 
további, - még leltározás előtt álló 
- kiadványokkal folyamatosan bő-
vítünk. A gyűjteményben való ku-
tatás engedélyhez kötött, a kutatási 
engedély nyomtatványát szintén a 
honlapon találhatják meg. 
Jelenlegi könyv- és iratállomá-
nyunkban Nagykálló jeles szü-
lötteiről szóló monográfiák, ösz-
szefoglaló történeti művek (pl. ifj. 
Görömbei Péter: A nagykállói ev. 
ref. egyház története), néprajzi, 
természettudományos lexikonok, 
különböző múlt századi folyóirat-
ok kötetben megjelent változatai 

(Ethnograpia, Nemzeti újság, Pesti 
Hírlap), országgyűlési jegyzékek, 
idegen nyelvű (francia, német, la-
tin) könyvek, Ferencz Miklósné 
(szül. Kovács Gizella) pedagógus, 
író hagyatéka stb. találhatóak.  
Szeretettel várjuk mindazokat, akik 
az irodalomjegyzékünkben találha-
tó könyvek, dokumentumok közül 
találtak érdeklődési körüknek, ku-
tatási területüknek megfelelőt, s 
azokat helyben használva, az em-
lékház nyitvatartási idejében, vagy 
más, telefonon előre egyeztetett 
időpontban szeretnék személyesen 
is megtekinteni, azokat a kutatás, 
adatközlés szabályainak megfele-
lően felhasználni. 
 Babik Brigitta

Kutasson a Szilágyi Emlékházban!

Nem csak kiállítókkal, hanem az 
általuk közszemlére tett tárgyak-
ra kíváncsi városlakókkal telt 
meg január 22-én a Városháza 
épületének földszinti terme, ahol 
a VIII. Nagykálló kincsei című ki-
állítás megnyitójával ünnepelték 
városunkban a Magyar Kultúra 
Napját.

A sokrétű és téma-gazdag rendez-
vényt a Cantarella Kamarakórus 
előadása fokozta. Ezt követően a 
Himnusz eléneklésével folytató-
dott a műsor, majd Sveda Anita, a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője köszöntötte az 
alkotókat és a kultúra iránt érdek-
lődő városlakókat a megnyitón, 

amely idén is a Nagykállói Nép-
művészeti Egyesület és a Nonprofit 
Kft. közös szervezésében jött létre. 
- Annak idején azzal a céllal szer-
veztük meg az első kiállítást, hogy 
az alkotók ne csak odahaza, vagy 
szűk családi, baráti körben mutas-
sák meg munkáikat, saját készítésű 
„kincseiket”, hanem a nagyközön-
ség számára is tegyék hozzáférhe-
tővé azokat, gyönyörködtessék vele 
mások lelkét – fogalmazott Sveda 
Anita, aki elmondta, hogy az idei 
tárlaton 32 nagykállói, számos té-
mában alkotó, 250 munkáját állítot-
ták ki.
- Huszonkilenc éve január 22-én 
ünnepeljük a Magyar Kultúra Nap-
ját annak emlékére, hogy a kézirat 

tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta 
le Csekén a Himnusz kéziratát. A 

Himnusz mindig is többet jelentett, 
mint más népeknek, mert ebben a 
költővel együtt mi egész magyar 
nemzetünkért könyörgünk Istenhez 
– mondta Oroszné dr. Nagy Matild, 
Nagykálló Város alpolgármestere a 
kiállítás megnyitóján. – Az évfordu-
lóval kapcsolatos megemlékezések 
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes ha-
gyományainknak, nemzeti tudatunk 
erősítésének, hogy bemutassuk és 
tovább adjuk a múltunkat idéző tár-
gyi és szellemi értékeinket. Erre ad 
alkalmat a mai kiállítás is, hiszen 
ősi mesterségek, kézműves hagyo-
mányok továbbélését, XXI. száza-
di megfogalmazását, a mai magyar 
népművészetet és képzőművészetet 
látjuk itt a falakon és a tárlókban – 
sorolta Oroszné dr. Nagy Matild, 
majd hozzátette: „Nincs nemzeti 

kultúra a lokális, a kis közösségek 
kultúrája nélkül, és nincs közös-
ség kultúra nélkül. Ezért nagyon 
fontos, hogy ma Magyarországon 
a helyi értékek és a hagyományok 
megtartsák helyüket, szerepüket. Itt, 
Nagykállóban a kulturális egyesüle-
tek és a Nagykállói Népművészeti 
Egyesület sokat tesz ezért. Köszönet 
érte” – tette hozzá alpolgármester 
asszony.
A kiállítás nyújtotta élmények gyűj-
tése után a látogatókat a selyemfestés 
technikájának fortélyaival ismertette 
meg Oroszné dr. Nagy Matild alpol-
gármester, aki maga is a Nagykállói 
Népművészeti Egyesület tagja.
A VIII. Nagykálló Kincsei című ki-
állításon közszemlére tett kézműves 
és képzőművészeti alkotások február 
23-ig láthatók a Kállai Kettős tér 1. 
sz. alatt (volt Széplaki Cukrászda).

A kézműves és képzőművészeti alkotások készítői

Ismét megnyílt a nagykállói kincsestár

Balogh Gáborné (vert csipke)
Bernáthné Bojtor Klára (hajócsipke)
Blanár Katalin (gyöngy, nemez)
Boldizsár Lászlóné (gyöngy)
Boros Józsefné (keresztszemes)
Boros Zsolt (fafaragás, nemez)
Csomós Szabolcsné (csuhé, gyöngy)
Csordásné Szikora Erzsébet (grafika) 
Félegyházi Józsefné (vert csipke, varrott csipke)
Földesi Rezső (fafaragás)
Gulya Ferenc Józsefné (viselet)
Hajdu Lászlóné (horgolás)
Havasiné Marsi Zsuzsa (csuhé)
Jámborné Kovács Erika (gyöngy)
Koroknai Valéria (horgolás, gobelin)
Markó Miklósné (horgolás)

Mocsári Sándorné (horgolás, hímzés)
Molnár Ferencné (hímzés, horgolás)
Nagy Hajnalka (digitális grafika)
Nagy Tímea (festmény)
Oroszné dr. Nagy Matild  (selyemfestés)
Patakiné Szántó Enikő (vert csipke)
Pásztorné Tamás Ibolya (vert csipke, varrott csipke)
Pető Gáborné (horgolás)
Polák Andrásné (horgolás, keresztszemes, gobelin)
Szabóné Kerezsi Ildikó (hajócsipke)
Tordai János (fafaragás)
Tóbiás Józsefné (horgolás)
Tóth Györgyné (keresztszemes)
Tuzáné Tóth Ágnes (dísztárgy)
Vitál Lászlóné (horgolás)
Zilahy Sándorné (csuhé, gyöngy)

A VIII. Nagykálló kincsei című kiállítás alkotóinak névsora:

Olvasd ki belőle
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kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén

A Dél-Nyírségi Szociális és 
Gyermekjóléti Központ kereté-
ben működik a Nefelejcs Idősek 
Klubja, ahol a Nagykállóban élő 
nyugdíjasok tölthetik el haszno-
san délutánjaikat. 

Itt lehetőség van - többek között 
– vércukorszínt- és vérnyomás-
mérésre, társasjátékokra, közös 
rendezvényeken való részvételre, 
beszélgetésekre, kézműves foglal-
kozásokra, kirándulásokra, szín-
játszó körben való részvételre, 
hivatalos ügyek intézésében való 
segítségnyújtásra.  
Az adventi időszakban, december 
7-én a Szivárvány Tagóvodában, 
december 8-án pedig a Brunszvik 
Teréz Óvodában látogatták meg 
a gyerekeket a színjátszó csoport 
tagjai, ahol a Kis házikó című me-

sét adták elő. Az előadás végén a 
klubtagok által készített karácsony-
fa díszekkel is megajándékozták 
az óvodai csoportokat. A gyerekek 

nagy örömmel fogadták az időse-
ket, akik a bemutató előtt nagy iz-
galommal és lelkesen készültek az 
előadásra, hiszen nagyszülőként 
tudták, milyen fontos a kicsik szá-
mára a meseolvasás, a mesejátékról 
nem is beszélve. A gyerekek és az 
óvó nénik kérték a nagyikat, hogy 
a jövőben gyakrabban látogassanak 
el hozzájuk.

Krausz Gabriella  
intézményvezető

A nyugdíjasklub tagjai az óvodában

(Szín)játszó nagymamák

Ismét segítettek 

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ várja azoknak a 
jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a Nefelejcs Idősek Klub-
ja tagjaihoz, akik szeretnének részt venni a klubfoglalkozásokon, 
hasznosan, közösségben tölteni szabadidejüket. 
A leendő tagok részvételi szándékukat jelezhetik a Kossuth út 40. 
szám alatti intézményünkben. 

A Nagykállói Görögkatolikus 
Egyházközség Szent Angyalok 
Karitász Csoportja 2017. decem-
ber 13-án a karácsonyi ünnepek 
közeledtével 40 beteg embert 
köszöntött a nagykállói Sántha 
Kálmán Mentális Egészségügyi 
Központ és Szakkórház I-es Pszi-
chiátriai Osztályán.

Áncsák Sándorné karitászvezető 
köszöntötte, Jaczkó György 
parókus atya áldásban részesítet-
te a jelenlévőket. A karitász tagok 
édességcsomagot adtak át a gondo-
zottaknak, közben karácsonyi éne-
keket énekeltek, amelyet Jaczkó 
Marianna főtisztelendő asszony 
vezetett.  Ezt az eseményt megtisz-
telték jelenlétükkel orvosok és ápo-
lók is. Mindannyian meghatódva, 
könnyező szemekkel fogadták az 
ünnepséget.

Karitász csoportunk 2016 decem-
berében fogadta támogatottai közé 

a kórházat. Azóta több alkalommal 
adományozott az intézmény részére 
használt ágyneműt, pizsamát, háló-
inget, köntöst, fehérneműt, zoknit. 
Jelen esetben az édességen kívül 
38 garnitúra használt pizsamát, 11 
db használt köntöst, 28 db használt 
hálóinget adtunk át a betegek ré-
szére.
Áncsák Sándorné,  
a karitász csoport vezetője

Kedves Olvasók!
Feleslegessé váló ruhaneműiket, használati tárgyaikat szeretettel 
várja karitász csoportunk. Felajánlásaikat leadhatják a nagykállói 
görögkatolikus templomnál, hogy minél több rászoruló emberen 
segíthessünk.
Az adományok átvétele: szerda, péntek, vasárnap 9 óra 
Telefon: 06-30-956-3009

Adományt vittek a kórházba a Szent Angyalok Karitász Csoport tagjai

Múlt év végén ismét jótékonysá-
gi, cipősdoboz akciót szerveztek 
az Activzona Fitness teremben. 
A felhívásra több száz fel-
ajánlás érkezett a jószándékú 
városlakók részéről. A gyűjtésre 
elsősorban játékokat hoztak, de 
érkeztek ruhaneműk, könyvek, 
mesefilmek is.

- Örülök neki, hogy főleg játékot 
hoztak az emberek, mert úgy gon-
dolom, hogy a gyermekek azok, 
akiknek a szeretet ünnepén az aján-
dékozás örömét is szeretné minden 
család megadni. Mi pedig ezzel 
az akcióval szerettük volna szeb-
bé tenni a rászorulók karácsonyát, 

elérni, hogy a nehéz körülmények 
között élő családok gyermekei is 
ajándékban részesüljenek – mond-
ta Tószegi István, az Activzona 
Fitness terem tulajdonosa.
-Az ajándékok a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társainak bevonásával kerültek 
szétosztásra, hiszen ők tudják, 
hogy kik azok, akik a leginkább 
rászorultak – mondta Juhász Zol-
tán polgármester az adományok 
átvételekor. – Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani az akció szer-
vezőjének, Tószegi Istvánnak ezért 
a kezdeményezését, valamint a te-
rem munkatársainak és a felajánlást 
tevő embereknek.

Juhász Zoltán és Tószegi István az ajándékok „útba izagításakor

Dobozba zárt  
szeretet

KÁLyA BENCE PÁLT
2. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük

Anya, Apa, a Vonza és a Kálya család
Születésnapodon, nem kívánunk egyebet, 
csendes lépteidet kísérje szeretet. 
Szívedben béke, lelkedben nyugalom, 
légy nagyon boldog ezen a szép napon. 
Szívünk szeret, ezt ne feledd, 
a legtöbb mit adhatunk; A családi szeretet.
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. február 28. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
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A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Ismét éremesővel tértek haza a 
nagykállói karatésok az év végén 
megtartott országos bajnokságról.

2017. december 16-án került meg-
rendezésre Egerben, a Kemény Fe-
renc Sportcsarnokban a Shotokan 
Karate Stílusszövetség Országos 
Bajnoksága. A versenyen a szövet-
ség egyesületei és a meghívott szö-
vetségek versenyzői vettek részt, 
összesen 26 sportegyesület 230 
nevezője. A nagykállói Shotokan 
Karate do Egyesület 13 fővel képvi-
seltette magát és sikerült 20 éremmel 
hazatérnie, melyből 10 aranyérem, 3 
ezüstérem és 7 bronzérem volt.

EREdMéNyEK:

Csapat formagyakorlatok: 
-  Kovács Balázs, Kovács Benjamin, 

Rácz Tamás 1. hely
-  Kovács Benedikta, Lippai Bianka, 

Rácz Tamás 1. hely
-  Katona Vanda, Barta Beáta, Barta 

Nikoletta 2. hely

-  Katona Vanda, Pór Nikol, 
Szuromi Marcell 4. hely

-  Kakuk Réka, Kurucz Petra, Ko-
vács Benedikta 2. hely

Egyéni versenyszámok :
Szuromi Marcell  - Kumite 3. 
hely
Kakuk Nelli - Kata 3. hely, Kumite 
3. hely
Kakuk Réka - Kata 1. hely Kumite 
1. hely
Kurucz Petra - Kata 2. hely Kumite 
1. hely
Pór Nikol - Kumite 2. hely
Katona Vanda - Kumite 3. hey
Rácz Tamás - Kata 1. hely Kumite 
1. hely
Lippai Bianka - Kata 4. hely, fel-
nevezésben Kata 4. hely
Kovács Benedikta - Kata 6. hely
Kovács Benjamin - Kata 1. hely
Barta Nikoletta - Kata 3. hely 
Kumite 1. hely
Barta Beáta - Kata 4. hely
Kovács Balázs - Kata 1. hely 
Kumite 3. hely 

A nagykállói sikercsapat tagjai Ferencz Tibor és Tímár Zoltán 5. danos meste-
rekkel

Sikeres évet zártak

Idén is megszervezték a Major 
Attila Nemzetközi Teremlabdarú-
gó Emléktornát a Városi Sport-
csarnokban.

A Szabadidősport és Természet-
barát Egyesület (SZATE) szerve-
zésében  január 13-án tartották a 
XVII. „Dr. Major Attila” Nemzet-
közi Teremlabdarúgó Emléktornát 
Nagykállóban, a fiatalon elhunyt 
barát, csapattárs, az egyesület egyik 

alapító tagja, a háziorvos-sportor-
vos emlékére.
-Már 17 éve, hogy barátunk, Major 
Attila emlékére megszervezzük a 
tornát, amely az egyik legfontosabb 
esemény - a közelmúltban megalapí-
tásának negyedszázados jubileumát 
ünnepelő - egyesület életében. Idén 
is jó hangulatban, sérülések nélkül 
sikerült megtartani a rendezvényt 
– mondta Torma László, a SZATE 
titkára. – A sporteseményre érkező 
csapatok örömmel jönnek már hosz-
szú évek óta, illetve mi is részt ve-
szünk az általuk szervezett rendez-
vényeken. A 17 év alatt barátságok 
szövődtek a résztvevők között, sze-
rintem ez egy roppant jó közösség, 
korosztálytól függetlenül, hiszen a 

tornán a legidősebb játékos elmúlt 
70 éves, míg a legfiatalabb alig 
töltötte be a 20 esztendőt. Ebből is 
látszik, hogy a futball mennyire ösz-
szehozza az embereket – tette hozzá 
Torma László, aki elmondta, hogy 
az emléktorna idén is meghívásos 
jellegű volt, amelyre a Nagykálló: 
SZATE, KÁLLÓ-fém, Hollóhá-
za, Szerencs – mellett a romániai 
Margitáról is érkeztek játékosok, 
míg a játékvezetői feladatokat Nagy 
Sándor és Ratkó József látta el. Az 
eredményhirdetést követően a csa-
patok kivonultak a Sportcsarnok elé, 
ahol az épület falán –a dr. Major At-
tila emlékére - elhelyezett dombor-
műnél főhajtással és koszorúzással 
emlékeztek az elhunyt sporttársra.  

Dr. Major Attilára emlékeztek

A TORNA VéGEREdMéNyE:
1. helyezett: Hollóháza
2. helyezett: Margitta (Románia)
3. helyezett: SZATE
4. Szerencs 
5. KÁLLÓ-fém

A Kanadában élő, kínai Sifu 
Carson Lau nagymester már 
sokadik alkalommal látogatta meg 
az Öt Elem Wing Tsun Kung Fu 
Egyesület tagjait, 2017 novembe-
rében. Az eseménynek a debreceni, 
nagy országos szeminárium adott 
ismét otthont, ahol természetesen 
ez alkalommal is több száz volt az 
érdeklődők száma.

A találkozó első napját a kínai nagy-
mester kizárólag a már instruktori 
és mester fokozatban lévők számára 
szánta. Másnap az edzést az egye-
sületünket vezető Sikung Török Ró-
bert nagymester tartotta a diákoknak, 
ahol a tanoncok három tudásszintű 
csoportba osztva sajátíthatták el a 

tananyagot. Ám késő délutánra az 
események még jobban felpörög-
tek, hiszen közel száz diák és oktató 
szánta el magát arra, hogy egy újabb 
vizsgát követően, eggyel magasabb 
fokozatba lépjen. A következő nap 
Sifu Carson Lau vezetésével és okta-
tásával zajlott, a Chi-Sao technikákat, 
harci alkalmazásokat fáradságuk elle-
nére a diákok idén is nagy örömmel 
és figyelemmel fogadták.
A nagykállói iskola oktatója, Sifu 
Gyetvai Attila tanulóinak nagy része 
megjelent a szemináriumon, akik ter-
mészetesen mindannyian vizsgáztak 
is. Legtöbben a diákvizsgákat tették 
le sikeresen, azonban a klub egyik di-
ákja, Pásztor Dániel elérte az oktatói 
szintet, így ő ezentúl az instruktorok 

táborát erősíti majd, kilépve ezáltal a 
diákok köréből. Sikung Török Róbert 
nagymester külön dicséretben és el-
ismerésben részesítette Sifu Gyetvai 
Attila oktatónkat ezért a kiváló ered-
ményért és a többi sikeres vizsgáért 
is.
A nagykállói iskola talán eddigi legsi-
keresebb évét zárta 2017-ben. A sok-
sok évnyi megfeszített és kemény 
edzés meghozta gyümölcsét, ami a 
három oktatói fokozatba lépett tagunk 
eredményén is egyértelműen nyomon 
követhető. A tudás nem vész el, az 
ember élete végéig hordozza azt és él-
vezi annak előnyét. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint Sifu Carson Lau 
és Sikung Török Róbert nagymeste-
rek rendkívüli eredményei, melyek 
csak rengeteg munkával, odaadással 
és alázattal érhetőek el. Megtisztelte-
tés ilyen emberektől tanulni, a Wing 
Tsun Kung Fu harcművészetét elsajá-
títani. Így volt ez évszázadokkal ez-
előtt is és meggyőződésem szerint így 
lesz ez majd, a távoli jövőben is...
„Senki sem lehet örökké a legjobb – 
végül néhány tanítványod felül fog 
múlni, ha megfelelően bátorítottad és 
tanítottad őket.” (Sifu Carson Lau)

 Hegedűs Norbert 
I. szintű oktató, instruktorSifu Gyetvai Attila a diákjaival

Fél évtizede a kínai nagymesterrel

A KÁLLÓ-fém csapata A szervező, SZATE játékosai
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Bodnár Péterné (Vár u.)
Kőhegyi Lajosné (Rákóczi u.)
Dolgos András (Mezőgép út)
Papp Sándor (Táncsics M. u.)
Balsai Ferencné (Kossuth út)
Bodovics Mihály (Rózsa u.)
Kiss Lászlóné (Mártírok útja)
Vágó László (Táncsics M. u.)

Karsai Mihály (Geszterédi út)
Szuromi Sándorné (Rózsa u.)
Kondor Bertalan (Csillag u.)
Gáti Józsefné (Kisharangodi u.)
Darai Miklós (Ámos I. u.)
Csányi György (Porosladány u.) 
Veress Erzsébet Csokonai u.)
Gyimesi János (Nagybalkányi út)
Lévai József (Széchenyi út)

ELHUNYTAK 2017. december – 2018. január

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

M E G E M L É K E Z É S

Fájó szívvel emlékezünk 

Ungvári 
AttilánérA, 

évikére, 
aki három éve nincs már 

közöttünk.
Szerető férje Attila,  

fia Zsolt és menye Ildikó

Nagykálló, 
Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
E-mail: nagykallo@tiszantulitakarek.hu

I N G A T L A N
Nagykálló, Biriszőlő úton 3 szobás, nap-
palis, 2 fürdőszobás ház sürgősen eladó. 
Fűtés: gáz- és vegyes tüzelésű kazán-
nal. Ugyanitt bútorok is eladók. Telefon:  
+36 70 219 9026
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gim-
názium közelében 2 szobás, fürdőszobás, 
kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű 
kazán), felújítást igénylő, régi típusú, ker-
tes családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 
vagy +36 30 435 4921
Nagykálló, Korányi F. út 28. sz. alatti 2 
szobás családi ház eladó. Ugyanitt szek-
rénysor, fotelek, heverők is eladók. Telefon: 
 +36 30 445 5944
Nagykálló központjához közel, felújí-
tásra szoruló, polgári típusú ház, vala-
mint Nagykálló-Nagykertiszőlőben 1000 
□-öl és 300 □-öl telek eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő 3 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával 
– melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érde-
kel. Telefon: +36 20 315 4687

Nagykálló, Szakolyi út 38. sz. alatt 3 szo-
bás, 100 nm-es gázkonvektor – cserépkály-
ha fűtésű ház melléképülettel, nagy kerttel 
eladó. Telefon: +36 30 984 3365
Nagykálló, Széchenyi u. 77. sz. alatt há-
romszobás, összkomfortos, cserépkály-
ha-gázkonvektor fűtésű, kertes családi 
ház melléképületekkel eladó. Telefon:  
+36 30 284 5818, vagy +36 70 637 4424
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, 
nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon: 
+36 20 382 8478
Nagykállóban belvárosában eladó la-
kást és családi házat keresek. Telefon:  
+36 30 318 9245
Biri zártkertben 2888 nm vegyes gyümöl-
csös eladó. Telefon: +36 70 409 7549
Nagykálló (külterületén) Papréten 6276 nm 
szántóföld eladó. Telefon: +36 30 973 3061
Nagykállóban, csendes környezetben, 
az Ifjúság u. 28. sz. alatt 620 nm-es köz-
művesített (villany, víz), déli fekvésű, 
körbekerített, építési telek eladó. Telefon:  
+36 20 488 4690
Biri központjában 2 nagyszobás, 70 nm-es 
családi ház, kívülről teljesen felújított (új 
csatorna), 750 □-öl telekkel tulajdonostól, 
- hitelre is - eladó. Polgármesteri hivatal, 
óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt, piac 5 
percre.  Telefon: +36 30 320 7646

A L B É R L E T
Egyedül élő, nyugdíjas hölgy albérletet ke-
res Nagykálló területén. Kisebb lakás érde-
kel. Telefon: +36 30 533 1963
Olcsó, kiadó szobát vagy kisebb lakást 
keresek két gyermekemmel.  Telefon:  
+36 70 202 8069

E L A D Á S - V É T E L
Olcsón eladó kanapé, gyerekheve-
rő, 4 db fotel, city kerékpár. Telefon:  
+36 70 210 2594

Eladó használt, bordó színű, kihúzható, 
ágyneműtartós rekamié. Irányár: 20 000 Ft. 
Telefon: +36 20 242 4566  

Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, 
újszerű állapotban, olcsón eladó. Érdeklőd-
ni: Nagykálló, Bátori út 12. sz. alatt.

Pehelypaplan 165x110 cm–es eladó. Irány-
ár: 15 000 Ft. Telefon: +36 30 387 6468

Régi diófa bútorok (tálaló, ruhásszekré-
nyek, rekamié, asztal, székek), kerékpár, 
gázpalack, motoros permetező, üveg-
re festett szentképek eladók.  Telefon:  
+36 20 253 8170

Olcsón eladó egy nagyméretű, polírozott 
felületű íróasztal és kinyitható étkezőasztal. 
Telefon: +36 30 724 5056

Eladó házinyúl, rotációs kapa, benzinmo-
toros és elektromos fűnyíró, 2 db körfű-
résztengely, MTZ generátor, 2 db beltéri 
tölgyfaajtó, japán permetező. Telefon:  
(42) 797 042

Eladó 2 db gázpalack, drapp színű sarokka-
napé, fenyőágy matraccal, kötőfonal. Tele-
fon: +36 70 409 7549

Csicsóka eladó 100 Ft/kg áron. Telefon: 
(42) 262 178 (naponta 13 óra után lehet ér-
deklődni)

M U N K Á T  K E R E S
Idősek gondozását vállalom ottlakással 
Nagykállóban és Nyíregyházán. Telefon: 
+36 30 753 23 29


