A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja

XXVIII. évfolyam 3. szám – 2018. március

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”
Március 15-én országszerte
nemzeti zászlókat lenget a szél.
Kokárdát tűzünk a ruhánkra.
Megemlékezünk a márciusi ifjakról, a győztes pesti forradalomról,
a szabadságharcról.
A 170 évvel ezelőtt, március idusán történt események résztvevői
előtt tisztelegtek és hajtottak fejet
Nagykállóban is, ahol Juhász Zoltán, a város polgármestere volt az
ünnepség szónoka, aki beszédében
a hajdani március fontos pillanatait
elevenítette fel.
-1848 tavaszán nemcsak Petőfi és
a márciusi ifjak váltak hősökké,
nemcsak azok, akiknek nevét gyermekkorunktól betéve tudjuk. A harcokban hőssé váltak kisebb városok,
falvak egyszerű lakói is, földművesek, iparosok, tanítók, akik önként
vállalták a veszélyt és fegyvert ragadva beálltak a nemzetőrségbe, tették ezt annak reményében, hogy egy
nap kikiálthassák a magyar szabadságot – mondta Juhász Zoltán, majd
az események nagykállói vonatkozásait említette: „Innen Nagykállóból

is két nemzetőrség, a 10-es és a 48as hadtest indult útnak, hogy megvédje a kivívott szabadságunkat. A
nemzet magába fogadott szegényt és
gazdagot, pórt és nemest, mindenkit, aki osztozni akart a magyarok
szabadságában” – jelentette ki az
ünnepség szónoka, majd hozzátette:
- az 1848-as márciusi 12 pont úgy
kezdődik, ahogy Magyarország mai
Alaptörvénye zárja sorait: „Legyen
béke, szabadság, és egyetértés!”
- Az 1848-as események több üzenetet hordoznak. A példaértékű
nemzeti egységet, az összefogást,
a tenni akarást, a hősiességet. De
ezeken túl gyakran elfelejtjük megemlíteni, hogy 1848 márciusában
az egymással ellentétes nézeteket
valló gondolkodók, államférfiak is
képesek voltak közösen, egy ügyért
harcolni. Ma már nem titok, hogy
Kossuth Lajos és Széchenyi István
között majdnem kibékíthetetlen ellentét uralkodott, de mégis összekötötte őket a haza iránti szeretet,
a magyar nép szabadságáért folyó
küzdelem – mondta Juhász Zoltán.
Folytatás a 2. oldalon!

Ünnep Nagykállóban

Ünnepre hangolódva

A Szilágyi István Emlékházban az
idei esztendőben is különböző programokkal készülődtek a kereszténység

nagy ünnepére, húsvétra. Kicsiknek
és nagyoknak kézműves foglalkozásokat, meseolvasást szerveztek a

Nagykállói Népművészeti Egyesület
tagjai és a Helytörténeti Gyűjtemény
munkatársai.
Folytatás az 5. oldalon!

Húsvéti hangulat a múzeumban

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Első osztályosok beíratása

2018. április 12.
(csütörtök) 8 - 19 óráig
2018. április 13.
(péntek) 8 - 18 óráig

A beiratkozás helye:
NAGYKÁLLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(Szabadság tér 5-8.)
Alsó tagozat épülete I. emelet 19-es szoba

Lakossági tájékoztató

A Központi Statisztikai Hivatal
Nagykálló településen a KSH elnöke
által 2018-ra engedélyezett önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi
évek gyakorlata szerint. A felvételek
Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:
• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
• 1942 A lakosság utazási szokásai
• 2003 Háztartások információs és
kommunikációs technológiai eszköz-használata
Az összeírási munkát a Központi

Statisztikai Hivatal megbízásából
a Statek Kft. fényképes igazolván�nyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét
matematikai-statisztikai módszertani
alapokon véletlenszerűen választották ki, a válaszadás önkéntes. Az
adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi
jellemzők feltérképezésében, például
a munkaerő-felmérés információin
alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelő mérésében.
Az adatfelvételek statisztikai célból
történnek, az adatok kizárólag össze-

sített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan
kezelik, azok mások számára nem
hozzáférhetőek. A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra
között, pénteken 8.00 és 14.00 óra
között a +36 80 200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email
címen adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal
nyújt tájékoztatást.
Kátainé Csincsák Éva
KSH főosztályvezető

nagykállói hírmondó

„Egynek minden nehéz; soknak
semmi
sem lehetetlen”
Folytatás az 1. oldalról!

A nemzeti lét abban nyilvánul meg,
hogy vannak olyan kortól, nemtől,
társadalmi helyzettől, hitvallástól
független, kétségbe vonhatatlan értékeink, melyek ismerete az egész magyarságot eggyé kovácsolják – tette
hozzá Juhász Zoltán, majd így folytatta: „Lehetnek különböző nézeteink,
de ezeket tényközlő viták során kell
egymással egyeztetni. A vita a szabadság és a demokrácia legfontosabb
feltétele, ütköztessük gondolatainkat,
elképzeléseinket, de mindemellett ne
felejtsük el, hogy a viták során nem
egymás nézeteinek átvétele, meggyőzése a cél, nem az, hogy egyik vagy
másik fél nyerjen igazával, hanem
egy közös, egy adott közösség számára leginkább optimális döntés meghozása, amelyhez nélkülözhetetlen a
kompromisszum megkötése is.
Ha erősen él bennünk egy szebb,
szabadabb jövő reménye, és képesek

vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez. Ebben segít
minket minden évben újra meg újra
a megemlékezés a szabadságharcra,
március 15-re és annak hőseire” –
mondta Juhász Zoltán polgármester.
A szónok végül Széchenyi István
gondolatait idézve fejezte be ünnepi
beszédét: „Egynek minden nehéz;
soknak semmi sem lehetetlen“. Az
ünnepi gondolatok után a Nagykállói
Általános Iskola 3-4. osztályos diákjainak látványos és megható történelmi előadását láthatta a közönség,
„Forgassuk vissza az idő kerekét!”
címmel, a műsort Frankné Somogyi
Zsuzsanna állította össze. Az ünnepi műsor után az önkormányzat, az
intézmények, az egyházak és pártok
képviselői helyeztek el koszorúkat,
virágokat az 1848/49-es emlékműnél.

Választási tudnivalók - A 2018. évi Országgyűlési képviselők választásáról -

Az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napján történő választásához kapcsolódó leggyakoribb kérdések és válaszok.
1.) Van-e kampánycsend a szavazás napján?
Nincs kampánycsend, de a szavazás napján:
• nem lehet választási gyűlést
tartani,
• a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni,
2.) Milyen feltételekkel lehet
szavazni?
• A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
névjegyzékben szerepel.
• A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel), valamint
a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
• A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem
szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles
visszautasítani.
3.) Hogyan kell leadnom a szavazatomat?
• Érvényesen szavazni csak a
szavazólapon szereplő jelöltre,
listára lehet.
• A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani,
több választása esetén a szavazat érvénytelen lesz.
• Érvényesen szavazni a jelölt
neve melletti, illetve a lista
neve feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet
(X vagy +).
• A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni,
és a borítékot a szavazóurnába
kell dobni (a szavazólap borí-

tékba tétele belföldi szavazásnál – az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).
• Az a szavazólap, amely nincs
ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, érvénytelen.
4.) Van-e lehetőség rontás esetén
a szavazólap kicserélésére?
• Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra
szolgáló borítékba helyezi, és
a rontott szavazólap helyett új
szavazólapot ad ki.
• Egy választópolgár rontás miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.
5.) Megváltozott a nevem, hogyan szavazhatok?
• A névváltoztatás – az ügyintézés során – automatikusan
átvezetődik a központi névjegyzékben. Az új névre szóló
személyi okmányainak kiállítását a kormányablakban kérheti.
• Abban az esetben, ha az ügyintézés elhúzódása miatt a
szavazás napján okmányainak
egyikén (pl. lakcímkártyáján)
már az új neve szerepel, míg
a másik még a régi adatát tartalmazza, akkor személyazonosságát a szavazatszámláló
bizottság az okmányokon szereplő egyéb adatok alapján állapítja meg.
6.) Hogyan és mikor tudok átjelentkezni egy másik szavazókörbe az országgyűlési választások
idején?
• Az átjelentkezési kérelmet

azok nyújthatják be, akik a
szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő
helyen kívánnak szavazni.
• A kérelmet a választópolgár
lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a
bejelentett tartózkodási hely
szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb
április 6-án 16 óráig. A helyi
választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú
igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt
az érintett szavazókör névjegyzékébe.
• Fontos, hogy átjelentkezéskor
is a lakóhely szerinti jelöltekre
lehet szavazni!
7.) Ki igényelhet mozgóurnát és
hogyan?
Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik nem
tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:
• egészségi állapotuk (illetve
fogyatékosságuk) miatt,
• vagy fogva tartásuk miatt.
• Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok
miatt) kéri, annak a kérését a
helyi választási iroda, illetve
a szavazatszámláló bizottság
elutasítja.
• Mozgóurnával való szavazás
esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás
napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen
(pl. kórházban, lakáson).
• Mozgóurnát 2018. április 6-án
(pénteken) 16.00 óráig a helyi
választási irodától (Polgármes-

teri Hivatalban), április 8-án (a
szavazás napján) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól (ahol a választópolgár a
névjegyzékben szerepel) lehet
igényelni.
• Ha a választópolgár a szavazás
napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a
településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre
a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először
át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre.
Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.
• Fontos, hogy aki mozgóurnát
kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
8.) Szabálytalanságot tapasztaltam a választás során. Mit
tehetek?
• Ebben az esetben kifogást lehet benyújtani az illetékes választási bizottsághoz:
• az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsághoz
• a Nemzeti Választási Bizottsághoz minden egyéb
ügyben.
• A kifogást úgy kell benyújtani,
hogy az legkésőbb a feltételezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon
belül megérkezzen az illetékes
választási bizottsághoz.
9.) A külföldön tartózkodó, de
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak?
• A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező

választópolgárok
kizárólag
Magyarország külképviseletein
szavazhatnak, levélben nem.
• Külképviseleten mozgóurnás
szavazás nem lehetséges.
10.) Az országgyűlési választások során milyen választási
szervek működnek?
• Az országgyűlési választásokon a következő választási irodák működnek:
• helyi választási iroda (HVI:
Nagykállói Polgármesteri
Hivatal 4320 Nagykálló,
Kállai Kettős tér 1.)
• országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI: SZ-SZ-B megyei
6-os számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület Választási Iroda 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.)
• területi választási iroda (TVI:
SZ-SZ-B megyei Területi Választási Iroda 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
• külképviseleti választási iroda
• Nemzeti Választási Iroda
(NVI: 1054 Budapest, Alkotmány út 3.)
• Az Országgyűlési választással
kapcsolatos bármely kérdésben
a Helyi Választási Iroda tagjai
közül az alábbi személyekhez
fordulhatnak:
• Bereczki Mária HVI vezető
42/263-101 (111 mellék)
• Kovácsné dr. Dalanics Beáta
HVI munkatárs 42/263-101
(144 mellék)
• Domokos Árpádné HVI munkatárs 42/263-101 (123 mellék)
Bereczki Mária
jegyző

nagykállói hírmondó

Közélet

3
Humán szolgáltatások fejlesztésére nyertek támogatást

Nagykálló Város Önkormányzata konzorcium keretében pályázatot nyújtott
be a „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel az
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azonosítószámú projektre. A konzorcium vezetője településünk önkormányzata, tagjai: Biri, Bököny, Geszteréd, Kisléta, Fábiánháza és
Vállaj.
A pályázatot kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatási döntés értelmében
493 709 154 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette önkormányzatunkat és a konzorciumi megállapodást kötött településeket. Ebből az összegből Nagykálló Városa 237 374 992 forintot használhat fel a projekt
céljainak megvalósítására. Ilyen pályázati törekvés a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők felzárkóztatása érdekében a minőségi humán közszolgáltatásokhoz – például: az közoktatáshoz, a közművelődéshez, az
egészségügyi ellátáshoz - való hozzáférés javítása. Ezen a területen dolgozó szakemberhiány felszámolására
programok indítása, többek között tanfolyamok, továbbképzések szervezése, hogy az emberek olyan szakmát
tanuljanak, amivel el tudnak helyezkedni a térségben. A helyi kisközösségek összetartó szerepének, valamint a
vidék megtartó képességének erősítése, annak érdekében, hogy az érintett települések lakosai ne vándoroljanak
el, hanem helyben találjanak munkát, biztos megélhetést. A konzorciumi partnerek a projekt célcsoportjának a
hét település lakosságát, kiemelten a helyi közszolgáltatásban dolgozókat, a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetűeket, a fiatalkorúakat, továbbá a 65 év feletti lakosokat jelölték meg.
A projekt 2018. március 1. és 2020. március 1. közötti időszakban valósul meg.

A Nagykállói Hírmondó előző számában Pataki János, a NOE Családi Kör elnöke Nagy Tamásnét,
a Nagykállói Brunszvik Teréz
Óvoda vezetőjét kérdezte, - mivel
a nagycsaládos egyesületük annak
idején az óvodából indult el, - Ő
hogy látja, ma szülők érdeklődnek
egymás gondjai iránt?
Innen indult az egyesület és annak
szervezése már akkor előremutatott
a mi jó gyakorlatunkra, az óvoda és
a család együttműködésének a fontosságára, mert az óvoda és a család
együtt neveli a gyermeket. Mindez
akkor történt, amikor az óvodában
nőtt a több gyermeket nevelő családok száma. A szülők igényelték, hogy
megosszák egymással a problémáikat
és élményeiket.
Pataki János kérdése volt az is,
hogy Ön szerint a szülők hajlandóak lennének egy családos szervezet
munkájában részt venni?
Én azt tapasztalom, hogy mértéktartóan érdeklődnek az emberek egymás
iránt. A családok nagyon gyorsan élik
meg a mindennapjaikat, gyorsan élik
meg a gyerekeik óvodás- és iskolás
korát. Érdeklődésüket befolyásolja a
felajánlott lehetőség. Ki szervezi, mikor, milyen programot ajánl.

Nagykálló Város honlapja

www.nagykallo.hu

Mi a tapasztalata, az óvodába
járó fiatal szülők életére milyen
hatással vannak a családpolitikai
intézkedések? (pl. CSOK, 3 éves
kortól kötelező óvoda) – kérdezte
János.
Jelenleg még nem tudom megmondani, mivel a CSOK-ot két éve vezették
be. 2013-ban „megéltünk egy kisebb
hullámvölgyet” a gyereklétszám tekintetében, de intézményünkben évről évre 300 körüli az óvodáskorúak
száma.
Mi a helyzet a három éves kortól
kötelező óvodai neveléssel?
A köznevelési törvény 3 éves kortól kötelező óvodába járást 2015.

szeptemberétől írja elő annak a
gyermeknek, aki a naptári évben
augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
(ez korábban 5 év volt). A mi esetünkben - nagykállói viszonylatban
– nem tapasztaltunk változást ennek
hatására, ugyanis ezt megelőzően is
így működött az intézmény. Ahogy
az óvodai férőhelyek ezt megengedték, a harmadik életév betöltése után,
óvodások lehettek a gyermekek. A
fenntartó folyamatosan biztosította
ehhez a feltételeket. Ami ennek az
oktatáspolitikai intézkedésnek az
előnyére írható az, hogy egy kisgyermeknek joga és lehetősége van arra,
hogy minél hamarabb megfelelő minőségű óvodáztatásban részesüljön.
A gyermekek érzelmi biztonságának
megteremtése azonban nem intézményi kérdés, ez a családban történik.
Az érzelmi intelligencia fejlődése
és fejlesztése az anya-gyermek kapcsolaton alapul. Az óvodában a szocializáció, a kapcsolatok alakítása, a
kommunikáció fejlődése, az esélyek
megteremtése jelent többletet a kicsik számára.
Nehezebb vagy könnyebb ma óvodát vezetni mit 10 éve?
Sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy könnyebb, vagy nehezebb.
Erre a kérdésre azt felelném: másféle. Egyrészt, mert nagyot változott
a világ ez idő alatt, az élet pedig új
kihívások elé állít mindannyiunkat.
Másrészt változott a mi óvodánk is,
elindult egy szervezeti átalakulás,
ami azt jelenti, hogy vannak kilépő
és belépő óvodapedagógusok. Jelen
vannak a nevelő-oktató munkát segítő pedagógiai asszisztensek az intézményben, és mindez a szervezetei
kultúránk átalakítását, átformálását
adta számunkra feladatul.
Szakmai szempontból mi az, ami
miatt most jó óvodát vezetni?
Amikor óvodavezető lettem, akkor
azt mondtam, hogy szeretném megtartani és tovább vinni azokat az értékeket, amelyeket a mi testületünk
együtt teremtett. Ebben benne van
az, hogy óvodapedagógusaink nagy
része több mint 30 éves tapasztalattal
rendelkezik, velük pályakezdésük óta
együtt dolgozunk, Ők azok, akikkel

a felhalmozott értékeinket rendszerezni tudjuk, s ez meglátszik azokon
a szakmai elismeréseken, amelyeket
az elmúlt időszakban kaptunk (pl.
Kincses Kultúróvoda, Bázisóvoda
státusz stb.). A pedagógiai szempontból elért szakmai sikerek pedig - azt
gondolom -, hogy mind-mind támogatják a gyermekekkel kapcsolatos
tevékenységünknek a színvonalát, és
azt mutatják, hogy a nagykállói óvodai nevelés olyan, ami nagyon sokat
ad az ide járó gyerekeknek.
Itt hivatkozhatnék mérési eredményekre, amelyek egy jól szocializált,
iskolai bemenetre kellően előkészített gyerekközösséget mutatnak, de
számomra sokkal fontosabb az, hogy
a gyerekek boldogan jönnek, hogy
megölelik egymást, örülnek egymásnak és a felnőtteknek. Nyitottak
a hozzánk érkező vendégekre, vagy
a különféle szakmai programokra,
őszintén, kedvesen és intelligensen
mutatják meg mindazt, ami az itteni
nevelőmunkának az eredménye.
A személyes munkámat illetően az
Oktatási Hivatal felkérésére az Esélyteremtő Óvoda programban konzulensként veszek részt, így több óvodával is kapcsolatban vagyok. A munka
során még nyilvánvalóbbá vált, hogy
a mi fenntartónk számára példaértékű a nagykállói óvodás gyermekek
maximális ellátása és az itt dolgozó
pedagógusok munkakörülményeinek
a biztosítása.
Vezetőként a gyermekekkel való
foglalkozás viszont más dimenzióba került.
Az a miliő, amikor óvónőként az
ember leguggol a gyermekekhez, s
ők megfogják a kezét, átölelik, vagy
megmutatják az új ruhájukat, vagy
megosztanak egy-egy élményt, az
nem pótolható semmivel (mondta
Ágika miközben elcsuklott a hangja).
A Hírmondó következő számában
kinek adjuk tovább a válaszadás
jogát az Ön által feltett kérdésre?
Oroszné Terdik Beátától, a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusától azt
szeretném kérdezni, hogy mivel töltődik fel a napi munkája után? Iskolás
gyermekek édesanyjaként hogy éli
meg a kisváros előnyeit?

Közélet
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Kerékpárral - szabályosan

Az elmúlt évek során
Nagykállóban is több kilométeren épült kerékpárút, de azok
használói közül ma is kevesen
tudják hogyan, és elsősorban hol
kellene szabályosan közlekedniük, az út melyik részét használhatják és melyiket nem?

Főleg az autóvezetők bosszankodnak a szabálytalanul biciklizők
miatt, de előfordul az is, hogy a
gyalogosok kerülnek összetűzésbe
egy-egy bringással. Hogy az örök
vitában kinek van igaza: áttekerhet-e például egy kerékpáros a zebrán, vagy sem a Nagykállói Rendőrőrs munkatársai adnak választ.
A bicikli közúti jármű, ebből következik, hogy a KRESZ szabályainak az a része, amely a járművekre
vonatkozik, érvényes a kerékpárosokra is!
- Biciklivel a kerékpárúton, a kerékpársávon, továbbá a lakott területen
belüli/kívüli úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. A
járdán kizárólag akkor lehet kerékpározni, ha az úttest biciklis közlekedésre alkalmatlan, de ez esetben
sem zavarhatja a kerékpáros a gyalogosforgalmat. Ezen kívül fontos
megemlítenünk, hogy a kerékpárosok az úttesten és a járdán csak
egy sorban, egymás mögött haladhatnak. Fontos, hogy a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra
kanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a bicikliről le kell szállnia és
azt tolva – a gyalogosok közlekedé-

Gyalogátkelőn csak tolva

Jótékonykodtak
az esküvői szolgáltatók

A megyében idén első alkalommal
szervezték meg az Esküvői Szolgáltatók jótékonysági bálját, amelyen zenészek, vőfélyek, fotósok,
videósok, vendéglátók, fodrászok,
sminkesek, virágkötők és azok
részt vettek, akik az esküvőkön
csak dolgoznak.

Bicikliúton bringázva is

sére vonatkozó szabályok szerint kell áthaladnia – tájékoztatott Papp
Szabolcs rendőr főtörzsőrmester és
Papp Dániel rendőr törzsőrmester.
- A kijelölt gyalogos-átkelőhelynél szintén a kerékpárosnak le kell
szállnia a kerékpárról és azt tolva
áthaladni az úton.
A Nagykállói Rendőrőrs munkatárasai elmondták, hogy sajnos
nagyon sok kerékpáros él abban
a tévhitben, hogy ők figyelmen
kívül hagyhatják a behajtani tilos
tábla jelzését. „Egyirányú utcába
értelemszerűen tilos a forgalommal szemben behajtani kerékpárral, kivéve, ha ezt kiegészítő tábla
megengedi. Nagykállói viszonylatban, gondolunk itt a Táncsics M.
utca - Debreceni út felőli részére,
valamint a Zrínyi M. (Posta) utca
teljes szakaszára, ahol a behajtani
tilos tábla mellett nincs kiegészítő
tábla elhelyezve, tilos a forgalommal ellenkező irányból behajtani
kerékpárral is. A Nagybalkányi
úton a Polgármesteri Hivatal mellett haladó kerékpársávon közlekedőknek elsőbbségük van az
úttesten haladókkal szemben, mivel ott „Elsőbbségadás kötelező
kerékpársávon, közlekedő részére
is” tábla van kihelyezve. Ugyanígy
elsőbbségük van a kerékpársávon
az Árpád utcában lévő kerékpársávon is” – ismertette a közlekedési

szabályokat Papp Szabolcs és Papp
Dániel.
A rendőrök ezen kívül szeretnék
felhívni a biciklisek figyelmét arra,
hogy átkeléskor fokozott figyelemmel közelítsék meg a kerékpársávot
a balesetek elkerülése érdekében.
Nekik is, mint minden más jármű
vezetőjének, jelezniük kell irányváltási szándékukat: balra kanyarodva bal, jobbra kanyarodva jobb
kezük kitartásával. A kerékpárt
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között elől fehér (vagy kadmium sárga) fényt adó lámpával,
hátul piros fényt adó helyzetjelző
lámpával kell felszerelni, valamint
a kerékpárral közlekedő személynek – lakott terülten kívül – fényvisszaverő mellényt kell viselnie.

Papp Szabolcs főtörzsőrmester és
Papp Dániel törzsőrmester

Újabb egy éves minősítést szereztek

Az önállóan beavatkozó
Nagykállói Önkéntes Tűzoltóknak a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezett
minősítő gyakorlatot, miután az
egy éves engedélyhez újabb vizsgát kellett tennie az állománynak.

Tavaly április elsejével SzabolcsSzatmár-Bereg megyében negyedikként vált önállóan beavatkozó
egységgé a Nagykállói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, amely több mint
száz éve, 1893 óta működik. A
nagykállói önkéntesek azt vállalták, hogy éjjel és nappal 12 percen
belül megkezdik településünkön a
vonulást, illetve önállóan is ellátják
a mentő-tűzvédelmet. A közelmúlt-

nagykállói hírmondó

A rendezvény ötlete két zenésztől,
Gagna Balázstól és Zelenák Krisztiántól eredt, akik évek óta, hétről
hétre húzzák a talp alá valót a szórakozni vágyó vendégeknek különböző eseményeken.
A bál remek alkalmat adott szakmai
kapcsolatok kialakítására, tapasztalatcserére és persze szórakozásra.
A jó hangulat és a mulatozás mellett
megfért a jótékonykodás is. A rendezvényen ugyanis a belépőből és a
tombolajegyek árusításából befolyt
összeget jótékony célra ajánlották fel
a szervezők, mégpedig a Nagykállói
Beteg Gyermekekért Alapítvány részére. Annak a szervezetnek, amelyik
évek óta támogatja a településen élő
beteg gyermekeket és családjaikat.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Juhász János mondott köszönetet

a felajánlásért Gagna Balázsnak és
Zelenák Krisztiánnak, valamint az I.
Esküvői Szolgáltatók bálja résztvevőinek adományukért.
A nemes célt is szolgáló esemény, a
jó hangulatban telt és fergeteges bulival zárult bál után a szervezők úgy
döntöttek, hogy jövőre is megtartják
a II. Esküvői Szolgáltatók jótékonysági bálját.

Zelenák Krisztián és Gagna Balázs
adta át az est bevételét a kuratórium
elnökének, Juhász Jánosnak

Veszettül fontos!

A Magyar Állatorvosi Kamara
(MÁOK) Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete az ez évi veszettség elleni kötelező eboltással
kapcsolatos jogszabályi változások
miatt, a következőkről tájékoztatja
a gazdákat:
A korábbiaknak megfelelően az
ebek veszettség elleni védőoltását
a szolgáltató állatorvos három módon végezheti el:
• veszettség oltás az állat oltási
helyén,
• az ellátó intézményben (állatorvosi rendelő, állatkórház),
• veszettség elleni oltás az ebek
összevezetésével.
Az ebek összevezetésével végzett
kötelező veszettség elleni védőoltás szabályai módosultak. Ez
alapján az oltást végző állatorvos
az összeterelés helyére és idejére
vonatkozó bejelentését 30 nappal a
védőoltás megkezdése előtt nyújtja
be a Járási Hivatal részére, a Kama-

ra illetékes szervének, valamint az
érintett település jegyzőjének.
A 2018. évi veszettség elleni kötelező védőoltás idejét a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztálya
(ÉBFF)
2018. április 1. és május 31.
között határozta meg.
Az állat tartási helyén és állategészségügyi ellátó intézményben
végzett veszettség elleni oltás nem
minősül összevezetett eboltásnak.
A Kamara az oltás díjára vonatkozóan az alábbi ajánlást adta:
• összevezetett ebek oltása
4000 Ft/db
• az állat tartási helyén, rendelőben minimum 4500 Ft/db
• elveszett könyv pótlása
500 Ft/db
• regisztráció módosítása
1500 Ft/db
Dr. Barna Miklós
MÁOK Területi elnöke

Húsvéti ünnep körüli
hulladékszállítás

Bevetésen a nagykállói tűzoltók

ban újabb minősítés keretében egy
feltételezett tűzesetnél kellett végrehajtani az életmentést és oltást, az
egyik középiskola alagsorában egy
füsttel telítődött épületrészben. Az

önálló beavatkozás feltétele, hogy
ezek az egyesületek évről-évre bizonyítsák a minősítő vizsgán rátermettségüket.
Forrás: Szabolcs MKI

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Nagykállói
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a lakosságnak korábban kiosztott
hulladékszállítási értesítőnek (naptárnak) megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a húsvéti ünnep körüli hulladékszállítás az alábbiak
szerint alakul:
2018. március 30-án, (nagypénteken) a hulladékgyűjtő edények
ürítése a megszokott járatrend szerint történik.
Az április 2-i (húsvét hétfői) körzetből március 31-én (szombaton)
szállítjuk el a háztartási hulladékot.
A Hulladékudvarok, valamint a Regionális Hulladékkezelő Üzem március 30-án, 31-én és április 2-án zárva tartanak.

nagykállói hírmondó

Oktatás, kultúra
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Ünnepre
hangolódva
Folytatás az 1. oldalról!

Húsvéthoz közeledve Nagykállóban
is az ünnepre hangolódva szerveztek
programokat a Szilágyi István Emlékházban március 24-én. A családi
napon gyerekeknek is felnőtteknek
szóló programokat, kézműves foglalkozásokat tartottak, illetve az
érdeklődők elmerültek a böjti táplálkozás „rejtelmeiben”, kiderül,

melyik ételt, miért is esszük
húsvétkor, és hogyan tudtak
bolti festékek híján eleink tojást
festeni. Az emlékház munkatársaival és a Nagykállói Népművészeti Egyesület tagjaival gyöngyöt
fűztek, körmöcskéztek – nyakláncot
és karkötőt készítettek fonalból. A
tojások festése évszázados hagyomány, így ez sem maradhatott ki a
programból, csak itt kállói mintás
filctojások készültek. A néprajzi szobában egy barkával díszített, húsvéti
terített asztalt is kialakítottak, amelyen ünnepi ételek: sárgatúró, sonka,
kolbász, tojás, kalács, mézestorma
kapott helyett. A kisebbeket mesesarokkal várták, ahol a Nagykállói
Népművészeti Egyesület tagjai felolvasást tartottak számukra.
- Elsősorban kisgyermekes családok

jöttek el erre a rendezvényre, igyekeztünk olyan programokat összeállítani számukra, amelyek segítenek
ráhangolódni a kereszténység közelgő nagy ünnepére – mondta Márton
Lászlóné, a Szilágy István Emlékház
munkatársa.
Az esemény az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével- Közösségfejlesztés Nagykállóban című pályázat keretében valósult meg.

Egy százalék is számít

Hamarosan ismét dönthet arról, hova kerüljön személyi jövedelemadójának 1 százaléka. Önnek néhány percbe kerül, mi pedig a
jövőben is kitűzött céljaink megvalósításán
dolgozhatunk: tehetünk a közösségért, a
hátrányos helyzetű embereként, tehetséges
fiatalokért. Kérjük, hogy amennyiben céljainkkal egyetért, támogassa a Nagykállói
Nőszövetséget jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával.
Adószámunk: 18814310-1-15
*****
Személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával Ön is támogathatja a
Nagykállói Polgárőr Egyesület munkáját.
Adószámuk: 18795103-1-15
Kérjük, hogy adója egy százalékának felajánlásakor a NYOLCADIKNAP EGYESÜLETET jelölje meg kedvezményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban és
környékén lakó fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

Jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával kérjük, támogassa Ön is a Nagykállói
Beteg Gyermekekért Alapítvány munkáját,
hogy a jövőben is segíthessük az itt élő
beteg gyermekeket és családjaikat.
A Nagykállói Beteg Gyermekekért
Alapítvány adószáma:
18811283-1-15

*****
A Kállai Lakodalmas Egyesület tagjai
szeretnének megkérni minden kedves
nagykállói barátot, ismerőst, a népi kultúrát
szerető és támogatni szándékozó egyént,
hogy jövedeladójuk 1 százalékával lehetőség szerint támogassák egyesületüket!
A Kállai Lakodalmas Egyesület
adószáma: 18817650-1-15
*****
Adója egy százalékával idén is támogathatja a Nagykállóban működő Szeretteinkért
Alapítvány munkáját.
Az alapítvány adószáma: 18816453-1-15

A Ratkó József Városi Könyvtár márciusi könyvajánlója
Felnőtt szépirodalom
A csalásról : versek / Kürti László
El kellett volna menned / Daniel
Kehlmann
Garp szerint a világ / John Irving
A halál szobrásza / Chris Carter
A házasságtörő / Noëlle Harrison
A lila pavilon / José Rodrigues dos
Santos
A mágikus tolvaj / Kendall Kulper
Más apától / Alan Hollinghurst
A nő, aki máshol ébredt / Kathryn
Croft
A testolvasó / Anne Frasier
Tiltott vágy : a misztikus Kelet és a
szenvedélyes Nyugat találkozása / Dee
Dumas
Vérszívó démonok / Christopher
Moore

az utolsó? / Andrew G. Marshall
44 meghökkentő eset a magyar történelemből : becsület / Bánó Attila
Beszélgetések a függőségről /
Demetrovics Zsolt, Máté Gábor,
Szummer Csaba

Gyermekirodalom
Fundi és a kézmosás / Ambrus Izabella
Jelmezbál / Rosie Banks
Katicamesék / Petrőczi Éva
Karácsonyi levelek / J .R. R. Tolkien
Bátorító mesék / Mézes Judit
Boldogság mostanában / Rose
Lagercrantz
Boszorkányos hajsza a szófajok világában / Balázs Ágnes
Doktor Dolittle állatkertje / Hugh
Lofting
Felhőmesék / Tóth Krisztina
Felnőtt szakirodalom
Franklin születésnapja / Paulette
Ordításmentes gyereknevelés / Hal Bourgeois és Brenda Clark
Edward Runkel
Kék mesekönyv : a világ legszebb meSzeretlek, de miért én vagyok mindig séi / meséli Benedek Elek

Védd természetesen!

„Védd természetesen!” – ez volt
a nemzetközi szlogenje a 2018-as
víz világnapának. Nem véletlenül.

A
kutatók
szerint
ugyanis az évszázad végére az ivóvíz drágább lehet az aranynál.
A Föld felületének kétharmadát víz
alkotja, az élet fenntartásához nélkülözhetetlen édesvíz sok helyütt már
ma is kevés az ott élők számára. A
Föld teljes vízkészletének mindös�sze 3 százaléka édesvíz, amelynek

kétharmada jégben, hóban van, így
csupán 1% a közvetlenül felhasználható. Ennek nagy részét mezőgazdasági és ipari célokra fordítják.
Az emberi használatra maradt csekély mennyiségű víz pazarlása megdöbbentő arányokat mutat. A WHO
egy tanulmánya szerint egyetlen
csésze kávé előállításához 140 liternyi vízre van szükség, 1 kg marhahúséhoz pedig 16 ezer literre.
A világnap alkalmából a Brunszvik
Teréz Óvodában a vizek, illetve a
természet- és környezetvédelem

fontosságára hívták fel a gyerekek
figyelmét, különböző formában.
Kiállítást szerveztek, játékos vetélkedőt, sorversenyent tartottak
a gyerekeknek. A csoportszobákban elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg. A Szivárvány
Tagóvodában pedig - a Manócska
csoport szervezésében - kiállítás
rendeztek. Itt a gyerekek az óvó nénikkel közösen készítették a tárlat
dekorációját: festettek, hajtogattak
halakat, békákat, hajókat, újrahasznosított tárgyakat mutattak be.

Olvasd ki belőle
Kedves Olvasók!
Rovatunkba az újabb könyvajánlót Nagy Tamásnétól, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda vezetőjétől kaptuk, aki Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan – Ahogy
a gyerekeimnek elmesélem című könyvét ajánlja mindnyájunk figyelmébe a következő kedves sorok kíséretében: könnyed, önironikus olvasmány, mindenkit
érintő és érdeklő témákról szól. Közös gondolkodásra hívja az olvasót: hogyan
magyarázzuk el gyermekeinknek az élet dolgait, melyeket egykor mi magunk is
nehezen értünk.

Közélet
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Amit húsvétról tudni illik Kicsoda számodra Jézus Krisztus?

Hogyan váltott meg minket
Jézus? Jézus úgy váltott meg
minket, hogy szeretetből vállalt
engedelmességével meghalt bűneinkért, és feltámadt megigazulásunkra.

Milyen fájdalmakat vállalt értünk
Jézus élete utolsó napjaiban? 1. Az
Olajfák hegyén vérrel verítékezett;
2. megostorozták; 3. tövissel megkoronázták; 4. a keresztet hordozta; 5. keresztre feszítve meghalt a
Golgotán.
Miért szenvedett és halt meg Jézus? Jézus azért szenvedett és halt
meg, hogy megszabadítson minket
a bűntől és a kárhozattól, és megajándékozzon az üdvösséggel.
Van-e értelme a szenvedésnek?
Jézustól tudjuk, hogy szenvedéseinknek van értelme: mert a vele
vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás művének.
Kénytelen volt-e Jézus szenvedni?
Jézus nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta fel magát minden ember bűnéért.
Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük.
Mit jelent az apostoli hitvallás-

ban, hogy Jézus „alászállt a poklokra”? Ez a kifejezés azt jelenti,
hogy Jézus valóban meghalt, és a
megváltás az előtte elhunytakra is
kiterjed.
Mit tett Jézus halála után harmadnapon? Jézus halála után harmadnapon, húsvét vasárnapján feltámadt.
Mit jelent számunkra Jézus feltámadása? Jézus feltámadása annyit
jelent, hogy legyőzte a bűnt és a
halált, ezért hitünk alapja és reményünk záloga.
Hogyan szól az Egyház öt parancsolata? 1. A vasárnapot és az
egyházi ünnepeket szentmisével
és munkaszünettel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és
a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a
húsvéti időben áldozz meg! 4. Házasságodat az Egyház törvényei
szerint kösd meg és gyermekeidet
katolikus módon neveld! 5. Az
Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
Áldott ünnepeket kívánok a keresztény testvéreknek, a többieknek jó evést ivást!
Ruszki Gábor
római katolikus plébános

Egy réges-régi vasárnapon úgy
ünnepelt Jeruzsálem, mintha felismerték volna Jézusban az Istent.
De nem mindenki érzett így, sokan
azt kérdezték: „Kicsoda ez?”
Mt21,10 Erre a kérdésre többféle
válasz is volt. Jézus kortársainak
a véleménye széles skálán megoszlott. Sokak számára csupán az
ács József és Mária fia volt. Mások
nagyszerű tanítómesternek, egyenesen prófétának tartották. Ellenben némelyek azt mondták, hogy
megszállott, az ördöggel cimborál,
a törvény megrontója...

A kérdés; hogy „Kicsoda ez?” kinek tartjuk Jézust? - ma is aktuális.
Hiszen a választól függünk! A Jézusról alkotott véleményünktől függ
a Hozzá fűződő viszonyunk, vagyis
a hitünk és a Hozzá fűződő hitünktől függ életünk. Hogy keresztények
vagyunk-e, vagy sem, azzal tudjuk
meghatározni, hogy mit mondunk
erre a kérdésre: kicsoda számunkra
Jézus? Történelmi alak, nagy gondolkodó, felmagasztalt forradalmár?
Vagy Megváltónk? Királyunk?...
Az éljenző, virágba borult vasárnap
után, néhány nappal nagypénteken,
a korabeli helytartót, Pilátust is ez

érdekelte, kicsoda Jézus, „…király
vagy te?” Jn18,37 „Akkor hol van
koronád? Hol van a hatalmad? Akkor
hogy lehet, hogy néped adott kezembe téged?”
Pilátus egyáltalán nem látott semmiféle hatalmat Jézus mögött és hogyan
lehet király az, akinek nincs hatalma?
Mert „Pilátus számára a hatalom az
erősek eszköze az uralkodásra, Jézus
számára a hatalom eszköz az igazság
megvalósítására. Pilátus számára a
hatalom útja mások kényszerítése,
Jézus számára a hatalom útja mások
szeretete. Pilátus számára a hatalom
az emberek feláldozását jelenti, Jézus számára a hatalom önmaga odaáldozását jelenti az emberekért. Két
világ beszélgetett egymással, a földi
világ és a mennyei világ, és a földi
világ nem értette a mennyei világ fogalmait.” (Balicza Iván)
Ha elvesztjük Istennel a napi kapcsolatot, bennünk is fel fog merülni
a kétely: „valóban király Jézus, valóban Isten? Akkor hol van hatalma?”
Milyen szívesen mérnénk mi is Jézus
hatalmát földi mércével! Ahogyan
akkor „Ha Izrael királya, szálljon le
most a keresztről és hiszünk benne!”
Mt27,43 „Tégy csodákat, Jézus és akkor királlyá teszünk! Ha király vagy,

oldd meg a gondjainkat!” Csalódnak,
akik azt várják, hogy Jézus és a kereszténység megoldja a világ bajait.
Mert Jézusnak ma sincs földi országa, mert minden földi elmúlik. Az ő
országa nem e világból való, hanem
örökkévaló és tökéletes és arra van
gondja, hogy az Övéi oda jussanak
és ott mindenért kárpótlást kapjanak,
ahogyan Ő is ott kapott vigaszt, a tőlünk rámért szenvedésért.
Nehezen tudunk megelégedni azzal,
hogy az Ő országa nem evilági és
hogy ott a kegyelem gazdagság, a
bűnbocsánat és a megbocsátás az érték és az Ige a táplálék!
Ahhoz, hogy Jézust életünk királyának és urának valljuk, ahhoz mélységes hit kell, szükséges, mert nincs
messze a nap, amikor Jézus Krisztus
újra a Földre lép és majd meglátja
minden szem, hogy bizony Őt tette
Isten mindenek fölé! Jézus nevére
akkor minden térd meghajol!
Addig kegyelemből él még a kérdés felénk: kicsoda számodra Jézus
Krisztus? Legyen a válaszunk mély
hitből fakadóan ez: „Jézus Krisztus a
Megváltóm, az Atya Isten dicsőségére, a Szentlélek által!”
Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész

Feltámadt Krisztus!

Kedves nagykállói Krisztushívők és
Polgárok!
Görögkatolikus egyházunk az Úr Jézus dicsőséges feltámadásának napján, többek között ezt az imádságot
mondja:
„A nap lemente előtt sírjába szálló
Napot korán reggel keresvén a kenethozó asszonyok, egymásnak ím ezt
mondák: Társnők! Jertek, fűszerekkel

Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében és a Partiumban csodálatos
vallási és kulturális örökség
maradt fent. A történelem viharos
századaiban a tatárjárás, a szabadságharcok, de a természeti katasztrófák, a tűzvész és földrengés
rengeteget elpusztítottak épített
örökségeinkből.
A Szeretteinkért Alapítvány tagjai a
„Középkori templomok megtekintése a Reformáció 500 jegyében” címmel kirándulást szervezett a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásával
erre a vidékre.
Az időjárás borús, fagyos, zord volt
március 3-án, de a 49 fős társaság
hangulata már a buszban a magasba
emelkedett. Utunk először a vajai
XIII-XV. században épített műemlék templomhoz vezetett, ahol a
kisváros gazdag történetét videofilmen mutatták be, felelevenítve a
Rákóczi-szabadságharcot és a Vay
család szerepét. Következő állomásunk Vásárosnamény volt, ahol a
Lónyay család által az Árpád-korban épített templom helyén a XIX.
század végén alakították ki a jelen-

kenjük meg az élethozó és eltemetett
testet, mely az elbukott és sírban
fekvő Ádámot feltámasztja. Sietve
menjünk, mint a napkeleti bölcsek
és imádjuk őt és vigyünk balzsamot
ajándékul, nem a pólyákba, de a síri
gyolcsba göngyöltnek és siránkozva
kiáltsuk: Ó, Uralkodó! Kelj föl és támaszd fel az elesetteket!” (ikosz: az
ünnep titkát foglalja össze röviden.)

Így kívánok Isten kegyelméből megáldott szent húsvétot minden kedves
olvasónak és családjainknak!
Jaczkó György
nagykállói parókus
Húsvét vasárnapi miserendünk,
pászkaszenteléssel:
7.30 Kiskálló, 9.00 Nagykálló,
10.30 Ludastó.

Középkori templomok nyomában

Északkelet magyarországi templomkörúton a nagykállóiak

legi 400-500 embert befogadó épületet. Ebbe a régi templom néhány
elemét is beépítették. Bárányos zárókövet, latin nyelvű epitáphiumot,
de a Tomcsányi család által adományozott különleges terítőt is kiállították itt.
Elhagyva ezt a szépen fejlődő kisvárost, átkelve a Krasznán, Szamoson, Tiszán, Nagylónya felé vettük
az irányt. Itt a Kárpátok közelsége miatt még nagyobb volt a hó és
metszőbb a szél, de a buszban jó
meleg volt. A Tisza túlpartján levő
falvakon haladtunk keresztül, a
Szatmár-Beregi-síkságon. Lónyán

az elmúlt években feltárt és restaurált műemlék templomban gyönyörködhettünk. Szinte sértetlen Árpádkori freskók kerültek elő a vakolat
alól, a Csarodán is látható mosolygó
szentekkel, illetve gyönyörködhettünk a reformáció korát idéző reneszánsz díszítésekben, életfákban is.
Vámosatyán megcsodáltuk a XV.
századi gótikus templom értékeit,
közte a tolcsvai Bónis család által
adományozott belső bútorzatot. Érdekessége a templomnak, hogy a
kriptával szembeni falon egy kerek
ablak van, ami az ég felé néz, ezt a
templom szemének nevezik.

A következő állomásunk Beregdaróc
volt. A gyülekezet gondnoka felidézte a tűz és földrengés okozta károkat a történelem folyamán,
majd gyönyörködhettünk a csodálatos gótikus épület szépségeiben.
Beregsurányban a helyi, fiatal lelkipásztor ismertetett meg bennünket
a templom és a település életével. A
falak és az épület műemléki feltárása
folyamatban van, sorra kerülnek elő
a románkori és gótikus elemek. Számos kripta és síremlék is található a
templomhajóban.
Márokpapiba érve egykori teológus
társam, Bakó Lajos nyugdíjas lel-

kész fogadott bennünket szeretettel,
aki 46 esztendőt töltött ebben a gyülekezetben. A településen Isten segítségével megtörtént a XIII. századi
templom feltárása, helyreállítása.
Érdekessége, hogy a külső falazatát
is reformáció kori, reneszánsz életfákkal díszítették. Utunk utolsó állomása a híres csarodai templom volt,
amely vízjárásokkal körülvett szigeten épült fel. Páratlan szépségűek a
különböző történelmi korokból származó fafestményei és a reformáció
utáni reneszánsz díszítések.
Fáradtan, de élményekben gazdagon
tértünk haza. Megmártóztunk a történelmi múltban, gyönyörködtünk az
építészeti és művészeti stílusokban, a
népművészet élő hagyományaiban.
Megköszönjük Lelesz Lászlóné
Klárikának, hogy megszervezte ezt
a kirándulást, vállalta az adminisztrációval járó gondokat. Maradandó
élményben volt részünk. Ezen a módon is tiszteleghettünk a Reformáció
500 éves jubileuma előtt.
Soli Deo Glória!
Horváth György nyugdíjas lelkész,
a Szeretteinkért Alapítvány
kuratóriumi tagja
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Ünnepi futóverseny

Március 15-én 14. alkalommal
szervezték meg az utcai futóversenyt Nagykállóban.

Idén is nagyon sokan indultak a már
hagyományos sporteseményen. A
Szabadidősport és Természetbarát

Egyesület (SZATE), Nagykálló Város Önkormányzata és a Nagykállói
Közhasznú Nonprofit Kft. által megtartott rendezvényre az óvodástól, az
iskolásokon át a felnőtt korosztályig
neveztek és indultak a futók, a kb.

800 méter hosszú távon. A szervezők
minden korcsoportban az első három
helyezettet díjazták értékes nyereményekkel.
Nagykálló Város Önkormányzata a
rendezvény megtartására az EFOP-

1.5.3-16-2017-00041 azonosító számú Humán szolgáltatások fejlesztése
Nagykállóban és a térségben című
projekt keretében az Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási
Alapokból nyert támogatást.

A futóversenyen elért helyezések:
Óvodás lány:
1. helyezett: Tátrai Anna
2. helyezett: Virágos Blanka
3. helyezett: Szabó Léna

Általános iskolás felsős lány:
1. helyezett: Berettyán Csilla
2. helyezett: Csizmadia Sára
3. helyezett: Tóth Karolina

Felnőtt nő:
1. helyezett: Kondor Anett
2. helyezett: Nagy Éva
3. helyezett: Gulyás Krisztina

Óvodás fiú:
1. helyezett: Hanusi Kende Áron
2. helyezett: Novák Norbert
3. helyezett: K
 ozma Levente és
Torma Tibor

Általános iskolás felsős fiú:
1. helyezett: Szabolcsi Vince
2. helyezett: Nagy Richard
3. helyezett: Osikóczki Nándor

Felnőtt férfi:
1. helyezett: Farkas Lajos
2. helyezett: Bandur Dávid
3. helyezett: Pócsi Attila

Középiskolás lány:
1. helyezett: Berettyán Anna
2. helyezett: Csordás Adrienn
3. helyezett: Szőke Fanni

Senior nő (45 év felett):
1. helyezett: S
 zabolcsiné Morvai
Katalin
2. helyezett: H
 avasiné Marsi
Zsuzsanna
3. helyezett: Kovácsné Pócsi Beáta

Általános iskolás alsós lány:
1. helyezett: Trella Eszter
2. helyezett: Zámbó Mónika
3. helyezett: Szabó Ivett

Senior férfi (45 év felett):
1. helyezett: Kovács Gábor
2. helyezett: Szabolcsi Attila
3. helyezett: Demendi Tibor

kis és nagy tételben,

VK^hod`V^<jb^hoZgk^o
telepén

[Zaiaih`VgWVciVgi{h_Vki{h
UV festés, ózongenerátoros
jiVhig[ZgiþiaZcih!hoV\iVaVci{h

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


Általános iskolás alsós fiú:
1. helyezett: Vegera Dániel
2. helyezett: Vass György
3. helyezett: Jaczina Bálint

Középiskolás fiú:
1. helyezett: Mészáros Martin
2. helyezett: Árki Attila
3. helyezett: S
 zekfü Zsadány
Valter

Kalodás, méteres JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA
bükk tűzifa,
és mindenféle
keményfa brikett
MOBILKLÍMA

hirdetési szelvény
A hirdetés szövege:

Idegenben is győzedelmeskedtek

Eredményesen kezdte az évet a
Nagykállói Röplabda Sportegyesület (NARE).

Név:
Cím:
Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. április 18. 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 módunkban közölni.
Tisztelettel: a Szerkesztőség



A közelmúltban a királyhelmeci
(Szlovákia) IRIS Röplabda Tornára
utazott a csapat 8 tagja. A sportolók
eredményes játékkal, minden ellenfelet legyőzve nyerték meg a tornát
és állhattak a dobogó legmagasabb
fokára. Az elismerés, az élményszerzés mellett egy díszes vándorserleggel érkeztek haza a NARE
játékosai, amelyet a következő tornáig (egy évig) őrizhet a csapat

Lent balról: Pócsik Rita, Homoki Anikó, fent balról: Smid Róbert Mátyás, Juhász
László, Kulcsár Gergely, Juhász Ferenc, Ferenczi János, Popovics József

Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)
Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Ügyvezető: Sveda Anita
Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Fotók: Győrfi Gergő
A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Korányi F. út 23–27.; telefon: (42) 563 067; nagykalloihirmondo@gmail.com
Megjelenik: Nagykálló város területén, 3850 példányban; Terjeszti: Nagykállói Polgárőr Egyesület; Terjesztési reklamáció: +36 70 311 63 08
Készült: START Nonprofit Kft., Nyíregyháza; Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató
Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;
Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: április 18. (szerda) 16 óra!

A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a
szerkesztés jogát fenntartja!

Mozaik
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I N G AT L A N
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium

közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást
igénylő, régi típusú, kertes családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy +36 30 435 4921

Nagykálló, Kállai Éva u. 34. sz. alatt 2 szobás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:
+36 20 988 7115
Nagykálló központjához közel, felújításra szo-

ruló, polgári típusú ház, valamint NagykállóNagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek
eladó. Telefon: +36 20 253 8170

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó álla-

potban lévő 3 szobás, összkomfortos, családi
ház eladó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes
tüzelésű, 2 db cserépkályhával –melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érdekelne. Telefon:
+36 20 315 4687

ELHUNYTAK
2018. március

Tóth Imre Józsefné (Kossuth út)
Dallos Ferencné (Korányi F. út)
Földi Jánosné (Szakolyi út)
Huri László (Korányi F. út)

Nagykálló, Széchenyi u. 77. sz. alatt háromszobás, összkomfortos, cserépkályha-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,

Nyíregyháza, Toldi u. 67. 6/52. sz. alatti 55
nm-es, két szoba, étkezős, kelet-nyugati tájolású
lakás eladó. Telefon: +36 70 637 4424

Olcsón eladó egy nagyméretű, polírozott felü-

ALBÉRLET

Csicsóka eladó 100 Ft/kg áron. Telefon:

Egyedül élő, nyugdíjas hölgy albérletet keres

nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon:
+36 20 382 8478

Nagykálló területén. Kisebb lakás érdekelné.
Telefon: +36 30 533 1963

Nagykállóban belvárosában eladó lakást és családi házat keresek. Telefon: +36 30 318 9245

Desire vetőburgonya eladó - 70 Ft/kg. Telefon:

+36 30 854 9268

Nagykálló, Kossuth út 64. sz. alatti megosztott

szerű állapotban, olcsón eladó. Érdeklődni:
Nagykálló, Bátori út 12. sz. alatt.

telek eladó. Érdeklődni: Nagykálló, Kossuth út
72.

Nagykállóban 1360 nm építési telek - bekerítve
- eladó. Telefon: +36 30 259 2700
Nagykállóban, csendes környezetben, az If-

júság u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesített
(villany, víz), déli fekvésű, körbekerített, építési
telek eladó. Telefon: +36 20 488 4690

Nagykálló-Páskom kaszáló eladó. H.r.sz.

02327/10. Telefon: +36 30 273 3780

Biri központjában kívülről teljesen felújított (új
csatorna), 2 szobás, 70 nm-es családi ház (víz,
villany, gáz), 750 □-öl telekkel tulajdonostól, hitelre is – áron alul eladó. Polgármesteri hivatal,
óvoda, iskola, orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre.
Telefon: +36 30 320 7646
Nagykálló, Biri kertben 2888 nm gyümölcsös-

kert eladó Telefon: +36 70 409 7549

Kállósemjénben, a Kis Ernő út végén 950

nm építési telek eladó. H.r.sz.: 390. Telefon:
+36 30 273 3780
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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

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

letű íróasztal és kinyitható étkezőasztal. Telefon:
+36 30 724 5056

(42) 262 178 (naponta 13 óra után lehet érdeklődni)

Házilag morzsolt kukorica eladó. Telefon:
+36 70 332 5518

Eladó 4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap rézkilinccsel, új Zanussi, fehér színű szagelszívó
(3 m cső+könyök), sötétbarna, négyajtós sarokszekrény (polcos-akasztós-fiókos), fekete színű, férfi 54/56-os bőr motoros nadrág. Telefon:
+36 30 320 7646

ELADÁS-VÉTEL

Nagykálló, Bem u. végén - 14 m széles, 590 nm
- építési telek eladó. H.r.sz.: 1653/2. Ár: 1,3 MFt.
Telefon: +36 30 273 3780

nagykállói hírmondó

Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, új-

Eladó kanapé ágyneműtartóval, fenyőágy matraccal, 2 db gázpalack. Telefon:
+36 70 409 7549
Pehelypaplan 165x110 cm–es pehelypaplan eladó. Irányár: 15 000 Ft. Telefon:
+36 30 387 6468
Eladó háti permetező, japán táskapermetező,

MTZ generátor, kis üvegkazettás, beltéri tölgyfaajtó, rotációs kapa, benzinmotoros és elektromos
fűnyíró, egyhengeres benzinmotor, 2 db roller,
körfűrész tengely. Telefon: (42) 797 042

Régi diófa bútorok (tálaló, ruhásszekrények,

rekamié, asztal, székek), kerékpár, gázpalack,
motoros permetező, üvegre festett szentképek
eladók. Telefon: +36 20 253 8170

Női és férfikabát, pulóver, ing, függöny, pehely-

paplan, párna, pohár, étkészlet, pizzasütő eladó.
Telefon: +36 20 628 5595

Dohányzóasztal, fotel, előszobafal, tükör, he-

verő, szőnyeg, falvédő, hősugárzó, 250 literes
fagyasztóláda eladó. Telefon: (42) 264 935

A kölcsönkért
GPS-emet légy
szíves hozd vissza!
Köszönettel:
Horváth Károly

