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Márciusban kezdődött egy új 
üzem építése a Nagykállói Ipari 
Parkban. A terület egy 1200 
négyzetméteres csarnokkal bő-
vül, amelyet a magyar tulajdonú 
Pig & Hús Kft. és a Mada-Hús 
Kft. cégcsoport valósít meg ön-
erőből, illetve uniós forrásból. A 
kivitelezés és a gyártási techno-
lógia beüzemelése után várha-
tóan jövő év elején kezdődhet a 
munka.

Termékeikkel a hazai és a nemzet-
közi piacokon több mint 10 éve 
jelen lévő cégcsoport a Pig & Hús 
Sertéstenyésztő és Hizlaló Kft. va-
lamint a Mada-Hús Kft. egy új és 
komplex feldolgozó üzem kiépí-
tését valósítja meg a Nagykállói 
Ipari Parkban. A cégcsoport saját 
tulajdonában lévő 1600 kocás ser-
téstelepén előállított évi 40–42 000 
darab sertés hizlalásával, bérhizlal-
tatásával, valamint a szintén saját 
tulajdonú vágóhídján sertés vágás-
sal, darabolással, valamint kis- és 
nagykereskedelemmel foglalkozik. 
-A megyében jelenleg Nyírmadán, 
Nyíregyházán, Kisvárdán, Nagy-
kállóban és Vásárosnaményban 

működik telephelyünk. Két évvel 
ezelőtt döntöttünk úgy, hogy bő-
víteni szeretnénk a cégcsoport ser-
téshús feldolgozó és logisztikai bá-
zisát – tájékoztatott Varga Balázs, 
a cégcsoport ügyvezető igazgatója. 
– Nagykállóra azért esett a válasz-
tásunk, mert egyrészt a működési 
területünk centrumában található, 
ahonnan a cégcsoport központja, 
Nyírmada főúton és autópályán 
egyaránt elérhető, másrészt az 
épülő új telephelyünkről könnyen 
megközelíthető az M3-as autópá-
lya kivezető szakasza, illetve a fő-
leg Szabolcs- és Borsod megyében 
lévő partnereink jelentős része.
Varga Balázs elmondta, hogy 
Nagykállóban a zöldmezős beru-

házás keretében első lépésben egy 
1200 négyzetméteres üzemcsarno-
kot építenek, amit a jövőben sze-
retnének majd 4000 négyzetméterre 
bővíteni.
A márciusban kezdődött kivitele-
zési munkálatok várhatóan nyár 
végére befejeződnek, majd ezt 
követően végzik a gyártás techno-
lógia szerelését, beüzemelését, így 
előre láthatóan jövő év elején kez-
dődhet a munka az Európai Uniós 
minősítéssel rendelkező üzemben, 
egyelőre 25 fővel. 
A beruházás saját erőből és az Eu-
rópai Unió Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap 219 908 657 
forintos támogatásából valósul meg.

Folytatás a 2. oldalon!

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás 
eszközbeszerzésre nyert Európai 
Uniós támogatást. Az elnyert 
összegből egy kisbuszt vásárol-
tak, illetve játszósarkot alakítot-
tak ki a Szociális és Gyermekjó-
léti Központban.

„Eszközbeszerzés a Dél-Nyír-
ségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központban” címmel  
12 648 344 forint támogatást nyert 

a  Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás az 
Európai Unió pályázatán, amihez  
Nagykálló Város Önkormányzata 
831 741 forinttal járult hozzá. A 
fejlesztés 2 fő szociális területet 
érintett: az étkeztetés, valamint  a  
család- és gyermekjóléti központ 
szociális  alapszolgáltatásainak 
fejlesztését.
Az elnyert támogatásból beszer-
zésre került az étkeztetés biztosí-
tásához egy 9 személyes kisbusz. 

Az intézmény munkatársai ugyan-
is naponta közel 150 adag meleg 
ebéd házhoz szállítását végzik 
Nagykállóban a szociálisan rászo-
rult személyek részére. Az ellátás 
azokat az embereket érinti, akik 
koruk, egészségi állapotuk, vagy 
szociális helyzetük miatt önma-
guk, vagy hozzátartozójuk részére 
tartósan, vagy átmeneti időre nem 
képesek és más módon sem tudják 
biztosítani az étkezést.

Folytatás a 2. oldalon!

Európai Uniós pályázaton nyert 
támogatásból fejlesztő szobát 
alakítottak ki a nagykállói óvo-
dákban, továbbá készségfejlesztő 
eszközöket vásároltak. 

Nagykálló Város Önkormányzata és 
további hat település konzorcium-
ban közel félmilliárd forintot nyert 
a „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” című 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azo-
nosítószámú projekten az Európai 

Uniótól, amely összegből Nagykálló 
237 374 992 forintot fordíthat - töb-
bek között - logopédus, gyógype-
dagógus, szociális munkások, men-
torok alkalmazására, álláskeresési 
tréningek, OKJ-s képzések szerve-
zésére, egészségnapok, sport- és kul-
turális rendezvényeket megtartására. 
A 2018. március 1-jén indult és 24 
hónapon át tartó projekt egyik első 
elemeként a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda mindkét tagintézmé-
nyében egy-egy fejlesztő szobát ala-

kítottak ki - új bútorokkal - a gyer-
mekek igényeinek megfelelően. 
-Nagykállóban a 290 óvodás gyer-
mek egy részének szüksége van lo-
gopédiai ellátásra, s ezen belül van-
nak, akik egyéb, gyógypedagógiai 
fejlesztésre szorulnak. Ezért nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy ezek a gyer-
mekek speciális, a szükségleteiknek 
megfelelő fejlesztésben részesül-
jenek – mondta Nagy Tamásné, a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 
vezetője.  Folytatás a 2. oldalon!

A szociális ellátást fejlesztették

Új eszközök és foglalkoztató  
az óvodában

Új üzemcsarnok épül az ipari parkban „…És kikeletben járnak álmaim…” 
(Juhász Gyula)
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Gombaüzem épülhet Nagykállóban
Európában is egyedülálló tech-
nológiával működő gombaüzem 
épülhet Nagykállóban - jelentet-
ték be a közelmúltban. 

A kormány által nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánított projekt  magyar tulaj-
donosi beruházással, illetve kor-
mányzati támogatással valósulhat 
meg, közel 10,5 milliárd forintból.
A Forrás dűlő északi részén, tizen-
nyolc hektáros területen, a Fungaria 
Bio Zrt. egy környezetbarát ter-
mesztési technológiával gomba 
alapanyag előállító, gombatelep 
üzemeltető, feldolgozó és kutató 
központ építését kezdheti meg. A 
nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségűvé nyilvánított 
projekt várhatóan 280 embernek 
tud munkát biztosítani.
-Hosszú, több éves előkészítő fo-
lyamat előzte meg ennek a munka-
helyteremtő beruházásnak a megva-
lósítását településünkön – mondta 
Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere. - Nagykállóban je-
lenleg több mint 300 közfoglalkoz-

tatott dolgozik, bízunk benne, hogy 
közülük sokan találnának munkát a 
majdani üzemben, illetve az integ-
rációs lehetőségeket is figyelembe 
véve, további száz helyi családnak 
tudnának megélhetést biztosítani – 
mondta Juhász Zoltán, majd köszö-
netet mondott mindazoknak, akik 
támogatják ennek a projektnek a 
megvalósulását.
Ezt követően Varga László, a 
Fungaria Bio Zrt. projekt vezető-

je ismertette a beruházás részleteit 
a sajtó képviselőivel és a meghí-
vottakkal. - Egy olyan gombater-
mesztő komplexumot szeretnék 
Nagykállóban létrehozni, amilyen 
sem Magyarországon, sem pedig 
Európában nem ismert, amely mind 
komplexitását, mind pedig a fel-
használt technológiát figyelembe 
véve világszínvonalú. Célunk egy 
olyan rendszert kiépítése, ami tel-
jes mértékben környezetbarát és a 

fenntartható fejlődés minden egyes 
kritériumának megfelel. Mi az 
üzemben csiperkegombát nem ter-
mesztenénk, hanem laska és min-
den további, ún. egzotikus fajtát, 
melyekből jelenleg jóval kevesebb 
van a piacon – mondta a projekt 
vezetője. - Az üzem 18 hektáros 
területén felépítenénk egy (szalma) 
alapanyag tárolót, egy komposzt-
üzemet, 20 db termesztőházat és 
egy feldolgozó-, illetve csoma-
golóüzemet. Szeretnénk egy ter-
mesztési integrációt is létrehozni 
Nagykállóban, ami azt jelenti, hogy 
bárki bekapcsolódhat a rendszer-
be. Az ehhez szükséges elméleti és 
gyakorlati oktatást megkaphatná 
tőlünk, továbbá a termesztési tech-
nológiát, ami azt jelenti, hogy az 
integrációban részt vevő személy 
telkén, vagy földjén felépülne egy 
termesztőház, a termesztéshez biz-
tosítanánk a szükséges alapanyagot, 
majd a megtermelt gombát felvásá-
rolnánk – mondta a projekt veze-
tője. Varga László beszélt arról is, 
hogy a „csiperkegomba komposzt 
előállításához szükség van szerves 

trágyára, amit ha szabad levegőn vé-
geznek büdös, mivel Nagykállóban 
nem csiperkét termesztenénk, ezért 
egy merőben más technológiával 
állítanánk elő az ehhez szükséges 
alapanyagot. Állati trágyát egyál-
talán nem használunk a komposzt 
előállítása során, hanem kizárólag 
zárt rendszerben, zárt tartályokban, 
steril körülmények között állítjuk 
elő, így nem kell attól tartani, hogy 
bűz árad ki az üzem területéről” – 
tette hozzá Varga László.
-A munkahelyteremtés mellett én a 
projekt igazi lényegét abban látom, 
hogy mintát ad a vállalkozóknak, 
mezőgazdasági termelőknek arra, 
hogyan tudnák kihasználni a leg-
teljesebb mértékig az itteni mező-
gazdasági adottságokban rejlő lehe-
tőségeket. Nagykálló kiemelkedő 
példa erre, hiszen itt a kiváló alap-
anyagot a legkorszerűbb eszközök-
kel és technológiával dolgoznák fel, 
majd távoli piacokon értékesítenék 
magas áron – mondta az eseményen 
Magyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium miniszter-he-
lyettese 

Juhász Zoltán polgármester Varga László, a Fungaria Bio Zrt. 
projekt vezetője

Folytatás az 1. oldalról!
Az Európai Uniós támogatás másik 
részét a Szociális és Gyermekjóléti 
Központban egy játszósarok kialakí-
tására és a játékok beszerzésére for-
dították. Így a megnövekedett ügy-
félforgalom mellett a gyermekeikkel 
érkező szülők nyugodt körülmények 
között intézhetik ügyeiket, ezalatt a 
gyerekek  megfelelő környezetben 
tölthetik a várakozás idejét. Kapcso-
lattartási ügyeletet is biztosítanak az 
intézményben, itt a játszósaroknak 
köszönhetően komfortosabb és ba-
rátságosabb környezetben tölthetik 
a találkozót a családtagok.
A játszósarok eszközeit mobil for-
mában is tudja működtetni az in-
tézmény. A Kistérségi Társulás 

fenntartásában működő, az intéz-
ményhez tartozó kisebb települések 
család- és gyermekjóléti szolgálata-
inak is lehetősége lesz használni a 
játszósarok különböző elemeit. 
Napjainkban egyre népsze-
rűbb a családbarát mun-
kahelyek kialakítása, 
az intézmény ennek 
a fejlesztésnek kö-
szönhetően csatla-
kozni tud ehhez a 
kezdeményezés-
hez.

- A projektnek köszönhetően in-
tézményünkben lehetőség nyílik 
egy fő logopédus, valamint egy fő 
gyógypedagógus szakember foglal-
koztatására. A jövőben így helyben 
megoldható lesz az óvodás gyerekek 
egyéni fejlesztése, hiszen képessége-
ik is egyedi módon és eltérő ütemben 
halad előre. 
Nagy Tamásné elmondta, hogy a 
Brunszvik Teréz és a Szivárvány 
Tagóvodában a pályázaton elnyert 
összegből - berendezések vásárlása 
mellett - lehetőségük volt eszköz-
beszerzésre is, így egy-egy számí-
tógépet, készségfejlesztő játékokat, 
babzsákokat és egyéb, a fejlesztés-
hez szükséges kiegészítő eszközöket 
tudtak venni. Ezek kiválasztásakor, 
valamint a foglalkoztató kialakítása-
kor figyelembe vették a gyermekek 
életkori sajátosságait, hogy azok 
a kicsik testi-lelki fejlődését 
szolgálják. 
-A nyugodt, harmonikus lég-
kör és a speciális fejlesztő-
játékok sokasága ugyanis 

hozzájárul a gyermekek felzárkózta-
tásához, tehetséggondozásához – tet-
te hozzá Nagy Tamásné intézmény-
vezető.

Új eszközök és foglalkoztató  
az óvodában

Folytatás az 1. 
oldalról!

- A vágóser-
tés jelentős 
része cég-
c s o p o r -
tunk saját 
üzemelte-
tése alatt 

álló sertés-
h í z l a l ó 

t e l e p e i r ő l 

(Pig&Hús Kft.) származik.  A 
feldolgozást Európai Uniós nor-
máknak megfelelő, higiénikus, 
korszerű vágóhídon, Nyírmadán 
végezzük.  A félsertés feldol-
gozása – bontása, csontozása, 
szeletelése, csomagolása – a jö-
vőben a nagykállói húsüzemük-
ben történik majd. Az új egység 
emellett logisztikai központként 
is működik majd, a forgalmazott 
hentesáru és a jellemzően hagyo-

mányos technológiával előállított 
húskészítmények innen jutnak el 
kereskedelmi partnereikhez, Sza-
bolcs, Borsod és Hajdú-Bihar me-
gye mellett, Budapestre, továbbá 
Szlovákiába és Romániába – tette 
hozzá Varga Balázs. 
Az ügyvezető igazgató elmond-
ta, hogy a cégcsoport várhatóan a 
következő hónapokban kezdi meg 
a munkaerő toborzását a szak-
képzett és képesítést nem igénylő 

munkákra. Az üzemben elsősor-
ban C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépjárművezetőket, 
raktárosokat, raktári anyagmoz-
gatókat, csomagolóüzembe dol-
gozókat, irodai adminisztrátoro-
kat tudnak majd alkalmazni.
Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere az Ipari Park fej-
lesztésével, a befektetéssel kap-
csolatban elmondta: „városveze-
tőként nagy örömömre szolgál 

ennek az új, munkahelyteremtő 
beruházásnak a megvalósítása. 
A Nagykállói Ipari Parkban ezen 
kívül még további cégek kezdik 
meg az építkezést az idei év má-
sodik felében. Bízok benne, hogy 
a munkahelyteremtés mellett ez 
a befektetői tendencia felpörge-
ti a város gazdaságát, illetve sok 
nagykállói családnak biztosít 
megélhetést a jövőben – tette hoz-
zá Juhász Zoltán polgármester.

Új üzemcsarnok épül az ipari parkban

A szociális ellátást fejlesztették

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

PIG AND HÚS SERTÉSTENYÉSZTŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT.

HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSE
INNOVÁCIÓVAL

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
219,91 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1772766068

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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A Nagykállói Hírmondó elő-
ző számában Nagy Tamásné, 
a Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda vezetője Oroszné Terdik 
Beátát, a Pedagógiai Szakszolgálat 
logopédusát kérdezte családról, 
munkáról, gyermeknevelésről.
Mindenekelőtt szeretném megkö-
szönni Nagy Tamásné kérdését, mert 
nagyon fontosnak tartom, hogy minél 
több ember tudomást szerezzen arról, 
hogy Nagykállóban van is Pedagógi-
ai Szakszolgálat, amely szervezeti-
leg önálló intézményként működik, 
partnerintézményként pedig segíti az 
óvodát és az általános iskolát.
A Szakszolgálatnál elsősorban óvo-
dáskorú gyerekekkel foglalkozom 
és részben kisiskolásokkal, a beszéd-
hibák nagy része ugyanis 6-7 éves 
korra fejlődik, változik, illetve meg 
is szűnik. 

Sok gyereknek van szüksége logo-
pédus segítségére?
Néhány évvel ezelőtt az 5-6 éves 

gyermekek 50, ma pedig 55-60 szá-
zalékának van valamilyen beszédhi-
bája.

Miből adódik ez a jelentős szám?
Egyrészt életmódbeli ártalom, ami 
abból adódik, hogy a gyermekek 
gyakran megbetegednek, sokan lég-
úti problémákkal küzdenek, emiatt 
kialakul az ún. fedett hallás, ami nem 
kedvez a beszédfolyamatok beindu-
lásának és javításának. A másik ok 
a mozgásszegény életmód. A beszéd 
ún. finommozgás, s mivel a gyerekek 
keveset mozognak, így ennek hiánya 
megmutatkozik a hangképzésükön is. 
Egyes esetekben ezért hatásosabb és 
eredményesebb, mikor a logopédiai 
fejlesztést és a mozgásterápiát együtt 
végezzük Szabóné Pető Marianna 
fejlesztő pedagógussal.

Önt mi vezette erre a pályára?
A Budai Nagy Antal Szakközépisko-
lában érettségiztem, ahonnan egyenes 
út vezetett a Hajdúböszörményi Óvó-
nőképző Főiskolára. A diploma meg-
szerzése után nagyon szerettem volna 
Nagykállóban elhelyezkedni, de nem 
volt rá lehetőségem, ezért frissdiplo-
másként, nagyon jó tanulmányi ered-
ménnyel, de elkeseredetten indultam 

neki az országnak és Érden kaptam 
óvónői állást. Ekkor iratkoztam be 
a Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 
logopédia és gyógypedagógia sza-
kon szereztem diplomát. Ezzel első-
sorban az volt a célom, hogy óvodai 
közösségben maradjak, és később el 
tudjak helyezkedni szülővárosom-
ban. A családi körülményeim úgy 
alakultak, hogy vissza kellett jön-
nöm Nagykállóba, ahol logopédiával 
kezdtem foglalkozni. Mivel könnyen 
kapcsolatot tudok teremteni a gyere-
kekkel, így nagyon megszerettem ezt 
a hivatást. Bár mindig foglalkoztat a 
gondolat, hogy mi lett volna, ha az 
óvónői pályán maradok…

Hogyan kezdi a foglalkozást, ami-
kor találkozik egy-egy logopédiai 
fejlesztésre szoruló gyermekkel? 
Minden alkalommal újabb és 
újabb kihívást lát maga előtt? 
Nem úgy tekintek egy-egy gyerek-
re, mint akit gyógyítani kell, hanem 
egymás partnerei vagyunk ebben a 
sok gyakorlással járó folyamatban, 
amiben közösen megünnepeljük a 
tiszta hangokat, a végén pedig nagy 
boldogság tölt el mindannyiunkat az 
elért eredményekért. 
Sok szülő szokta mondani beszéd-

hibás gyermekéről, hogy „nem baj, 
majd kinövi”. Nadrágot ki lehet nőni, 
a hangot viszont meg lehet tanulni, 
a rosszat ki kell radírozni és beil-
leszteni a jót, s ehhez sok időre van 
szükség. 

Minden beszédhiba fejleszthető, 
gyakorlás után megszüntethető?
A dadogó gyermekek fejlesztésén 
a pszichológussal együtt szoktuk 
dolgozni, mert ezekben az esetben – 
nyílván - van valamilyen megbúvó 
probléma, ami a görcsösséget okozza 
a beszédben. Találkozásaink során én 
a beszéd technikai oldalát fejlesztem, 
a görcsöt okozó családi problémát, 
vagy lelki gondot, ami a gyereket 
nyomasztja, nem tudom oldani. 

Nagy Tamásné kérdése volt, hogy 
napi munkája után mivel töltődik 
fel?
Nekem munka után nincs szükségem 
feltöltődésre, mert én a gyerekek 
között nem fáradok el, engem ők 
töltenek fel energiával, ami a nehéz-
séget jelenti, az a munkával járó ad-
minisztrációs teher. Az óvodában és 
az iskolában szintén befogadó, segítő 
környezet vesz körül, tehát semmi 
okom arra, hogy ne érezzem jól ma-
gam a bőrömben.

Iskolás gyermekek édesanyjaként 
hogy éli meg a kisváros előnyeit?
Ötödik és hatodik osztályos általános 
iskolás gyermekek édesanyja vagyok, 
akik különböző feladatokkal látnak el 
otthon. Nagyon aktívak az iskolában, 

sok versenyen vesznek részt. Munka 
és iskola után aktívan sportolunk, a 
gyermekeim versenyszerűen úsznak, 
mi pedig a férjemmel nem csak el-
kísérjük őket, hanem csatlakozunk 
is hozzájuk, emellett a környéken 
szoktunk rendszeresen kirándulni. 
Én nagyon szeretem a kiskállói létet, 
a környezetet, a Harangodot.

Amikor a gyerekek megszülettek 
és elkezdtek beszélni, akkor a 
szakember, vagy az édesanya segí-
tette a beszédfejlődésüket?
Nem voltam szakember, ezt egy ked-
ves történettel illusztrálnám: amikor 
Gergő fiam két és fél évesen elkez-
dett beszélni, nem igazán értettük 
meg, ezért elvittem egy szakember-
hez, a korábbi gyakorlatvezetőmhöz 
(Kovács Jánosné Margóhoz), hogy 
hallgassa meg. Megnyugtatott, hogy 
nincs semmi probléma. És valóban 
1-2 hónap múlva elkezdett érthetően, 
tisztán beszélni a kisfiam. A férjem 
azóta is mondja, hogy a mi gyerekün-
ket is Margó tanította meg beszélni. 

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Dr. Major György gyermekgyógy-
ászt kérdezném arról, hogy milyen-
nek látja a fiatal korosztály egészségi 
állapotát? Milyen elveket vall a gyó-
gyításban?  Mennyire tartja fontos-
nak a természetesebb gyógymódok 
alkalmazását/ajánlását páciensei szá-
mára?

Nagykálló Város Önkormányzata 
konzorciumi partnereivel  
493 709 157 forint támogatást nyert 
a „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” cím-
mel az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 
azonosítószámú projekten. A kon-
zorcium vezetője településünk ön-
kormányzata, tagjai: Biri, Bököny, 
Geszteréd, Kisléta, Fábiánháza és 
Vállaj. 

A projekt célja a humán közszolgál-
tatások terén jelentkező szakember-
hiány enyhítését szolgáló programok 
megvalósítása; a hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztathatóságra való 
felkészítésének és munkába állításá-
nak elősegítése.
Nagykállóban április 4-én tartották a 
sajtótájékoztatóval egybekötött pro-
jektnyitó rendezvényt, amelyen a 
konzorciumban részt vevő települé-
sek vezetői mellett részt vett Schanda 
Tamás János, az európai uniós fej-
lesztéspolitikáért felelős államtitkár, 
aki elmondta: „ennek a programnak 
a legnagyobb eredménye, hogy min-
den részt vevő településnek megadja 
a fejlődéséhez szükséghez támoga-
tást. Az Európai Uniós fejlesztési for-
rások segítségével valóban az érintett 
önkormányzatok dönthetik el, hogy 
mire van szükségük, mitől lesz élhe-
tőbb az adott település és mitől fogják 
elégedettebbnek érezni magukat az 
ott lakók. Az itt élők pedig, ha jobb 
minőségű közszolgáltatásokhoz jut-
nak, akkor nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy helyben maradnak, ami 

összességében a vidék megerősödését 
is jelenti.”
A projektet az Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program keretében 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, EU Fejlesztések Végrehajtásá-
ért Felelős Helyettes Államtitkárság  
493 709 157 forinttal támogatta, mely 
összeg az alábbiak szerint oszlik 
meg a települések között: Nagykálló  
237 374 992, Biri 34 528 374, Bököny 
69 442 549, Geszteréd 42 035 067, 
Fábiánháza 37 071 046, Kisléta  
46 982 268, míg Vállaj 26 274 860 fo-
rint összeget kap. 
Az eseményen Nagykálló Város pol-
gármestere, Juhász Zoltán, többek kö-
zött arról beszelt, hogy „a konzorcium 
keretében a 7 település a következő 
24 hónap során a helyi kisközösségek 
szerepét generációs programokkal, 
családi napokkal, sport rendezvé-
nyekkel, ifjúsági klubok létre-
hozásával támogatja a közel 
félmilliárd forintból.
Szociális fejlesztés ko-
rábban már megvalósult 
Nagykállóban is, de 
ilyen sokrétű, nagy hor-

derejű, humán szolgáltatásfejlesztés 
még nem történt településünkön ” – 
mondta Juhász Zoltán.
A projekt keretén belül Nagykállóban 
– a teljesség igénye nélkül – az alábbi 
tevékenységek valósulnak meg: lo-
gopédus, gyógypedagógus, szociális 
munkások, mentorok alkalmazása;
családi- és ifjúsági klubok kialakítá-
sa, konfliktuskezelő, tanulástechni-
kai– és álláskeresési tréningek szer-
vezése, továbbá élelmiszer-vegyi áru 
eladó és konyhai kisegítő OKJ-s kép-
zések, egészségnapok rendezése stb.
A projektindító rendezvényt Borsi 
Lili énekes népdalcsokor előadása 
tette ünnepivé.

Közel félmilliárd forintot nyertek

A konzorciumban részt vevő települések vezetői
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Közösen, Harangod jövőjéért

Már igényelhetőek az agrártámogatások
Elérkezett 2018-ban is az egysé-
ges (ún. „területalapú”) kérel-
mek benyújtásának időszaka, 
2018. április 3-tól működik az 
elektronikus beadó felület.

Ebben az évben már 44 jogcím 
alapján kérhetik a támogatási ösz-
szegeket a gazdálkodók ennek a 
rendszernek a segítségével, nem 
beszélve az egyes jogcímeken be-
lüli további különböző támogatási 
formákról.
Ezúton kérjük a gazdálkodókat, 
amennyiben a kérelem benyújtá-
sával kapcsolatban a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) falu-
gazdászainak segítségét kívánják 
igénybe venni, mielőbb keressék 
kollégáinkat, egyeztessenek idő-
pontot a sikeres és időben történő 
benyújtás érdekében.
A benyújtással kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatokhoz elenged-
hetetlen, hogy az őstermelők a kár-
tya alapú őstermelői igazolványt, 
valamint más gazdálkodási formá-
ban működő tagjaink pedig az „új” 
kamarai kártyát hozzák magukkal. 
Az ügyintézéshez feltétlenül szük-
séges továbbá a kérelmező gaz-
dálkodó érvényes „MVH-s jelsza-
vának” megléte. Ezúton is kérjük 
azon ügyfeleinket, akik elveszítet-
ték ezt az elektronikus ügyintézés 
érdekében rendszeresített jelszót, 
vagy a korábbi években saját ügy-
félkapu segítségével nyújtották be 

a kérelmeket, a zökkenőmentes 
igénylés érdekében mielőbb kér-
jenek a MÁK- Agrár- és Vidékfej-
lesztési Támogatási Főosztálytól 
(volt MVH) új jelszót – a szüksé-
ges nyomtatvány biztosításában 
kollégáink szintén segítséget tud-
nak nyújtani -, mert a falugazdá-
szok az idei évben is kizárólag csak 
kamarai meghatalmazással tudnak 
kérelembeadásban közreműködni.
Tekintettel az egyes mezőgazdasá-
gi és agrár-vidékfejlesztési támo-
gatások összetettségére, javasol-
juk, hogy lehetőség szerint minden 
esetben a támogatást igénylő jelen-
jen meg a NAK ügyintéző munka-
társa előtt és csak abban az esetben 
bízzon meg más személyt, ameny-
nyiben az ügyintézés egyéb módon 

nem lehetséges, az ehhez szüksé-
ges NAK által rendszeresített és 
elfogadott meghatalmazás nyom-
tatvány a falugazdászoktól besze-
rezhető, illetve a NAK honlapjá-
ról letölthető. Javasoljuk továbbá, 
hogy ügyfeleink hozzák magukkal 
a jogcímekhez kapcsolódó, az el-
múlt év folyamán a felügyeleti 
szervektől – hatóságoktól, stb. ka-
pott minden határozatot, végzést 
vagy más dokumentumot, hogy 
kollégáink szakszerűen, és a lehető 
legpontosabban készíthessék el a 
kérelmeket. Szintén felhívjuk a fi-
gyelmet a földhasználat megfelelő 
dokumentáltságának fontosságára 
a támogatási összegek kifizetése 
tekintetében. A saját és földhivatali 
nyilvántartások áttekintése után az 
esetleg szükséges lépéseket is eb-
ben az időszakban kell megtenniük 
ügyfeleinknek.
Fontos, hogy a támogatást igénylő 
gazdálkodó minden esetben leg-
később május 31-ig ellenőrizze a 
benyújtott egységes kérelemben 
megtett jognyilatkozatokat, az 
egyes mezőgazdasági és agrár-
vidékfejlesztési támogatásokkal 
kapcsolatban megadott adatokat, 
illetve intézkedéseket, tekintettel 
arra, hogy azokat korrigálni csak 
korlátozottan vagy egyáltalán nem 
lehet!
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezete

Elérkezett a soron következő, 
negyedéves díjbeszedés ideje, 
melyet 2018. április 23-tól az 
NHKV Zrt. megbízásából, díjbe-
szedők végeznek Nagykállóban. 
A díjbeszedők otthonukban ke-
resik fel az ügyfeleket.
Ha ebben az időpontban Ön nem 
tartózkodik otthon, akkor a befi-
zetésre 30 nap áll rendelkezésé-
re. Ezen időszak alatt keresse a 
díjbeszedőket a megadott címen 
és időpontban: 

Nagykálló,  
Zrínyi M. u. 20. szám

május 04. (péntek)  
8.00 – 11.00 óra, 

május 11. (péntek)  
8.00 – 11.00 óra,

május 18. (péntek)  
8.00 – 11.00 óra,

május 23. (szerda)  
13.00 –17.00 óra, 

május 25. (péntek)  
8.00 – 11.00 óra.

Díjbeszedők elérhetősége: 
Takács Andor, telefon:  

+36 70 215 0489;  
+36 70 237 1974

Csordás Ferencné, telefon:  
+36 20 359 0935

Díjbeszedési 
időpontokNagykálló Város Önkormányza-

ta április elején faültetést szer-
vezett a Harangodon, amelyen 
városlakók, helyi civil  szerveze-
tek, egyesületek, a testület tagjai, 
valamint TÉKÁ-s táborozók 
vettek részt. A területen a fák 
kiválasztása és ültetése erdészeti 
szakember segítségével történt, 
így elsősorban gyorsan növő, 
parkerdő kialakítására alkalmas 
fafajtákat telepítettek.

Szinte valamennyi nagykállói ci-
vil szervezet tagjai, a városlakók 
sokasága, sőt, Berettyóújfaluból 
érkezett, Tékás táborozók is részt 
vettek a Nagykálló-Harangodon 
szervezett faültetésen április 7-én. 

A szorgos kezek a tánccsűr és az 
épületek közötti területre közel 
száz vörös tölgy, fekete nyár, vénic 
szil, kőris és hárs facsemetét ültet-
tek ki, mind emellett - az előírá-
soknak megfelelően - megtörtént a 
gyökérszaggatás is. Ennek jelentő-
ségét Nagy Ilona, erdész technikus 
ismertette:
- Az erdészeti szakhatóság előírá-
sának megfelelően megkezdődött 
a Harangod területén lévő akácerdő 
felújítása, a tuskók sarjaztatása. A 
technológia az úgynevezett gyö-
kérszaggatás, melyet áprilisban 
végeztek, nem jár a földterület ron-
gálásával, a szaggatott gyökerek 
1-2 év alatt új sarjakat hajtanak, 
s ezek kellő gondoskodás mellett 
lombosodnak majd.  Az eljárás lé-
nyege, hogy a területen a földben 
levő gyökereket erősebb sarjadásra 
serkentjük, a felverődő újulatban 

térbeli rendet teremtünk – tájékoz-
tatott az erdészeti szakember. – Ez 
az erdőrészlet jelenleg gazdasá-
gi rendeltetésű erdőnek minősül. 
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete benyújtotta 
kérelmét az Erdészeti Hatósághoz, 
hogy a területet parkerdővé minő-
sítsék. Ennek fejében a város veze-
tése csereerdőt ajánlott, a Ludastó 
irányában található, önkormány-
zat tulajdonban lévő földterületet, 
amelyen a napokban  8000 darab 
akáccsemete kiültetésére került sor 
– mondta Nagy Ilona erdész tech-
nikus.
- Számomra példaértékű és öröm-
teli, hogy a városlakók sokasága, 
az óvodás gyermekektől a nyugdí-
jasokig minden korosztály, szinte 
valamennyi egyesület, a képviselő-
testület tagjai, valamint a helyi in-
tézmények – bölcsőde, óvoda stb. 

– képviselői részt vettek az április 
elején szervezett faültetésen. Ez is 
mutatja, hogy a nagykállói embe-
reknek mennyire fontos a Haran-
god jövője – mondta Juhász Zoltán 
polgármester a helyszínen.  

A jogszabályi rendelkezések értelmé-
ben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: NHKV Zrt.) látja el a 
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díjak beszedésével és kezelésével 
összefüggő feladatokat. A hulladék-
gazdálkodási rendszer átfogó átala-
kításával párhuzamosan elkészült a 
hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
beszedését és kezelését lehetővé tevő 
új és egységes informatikai rendszer 
is.
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok 
és a lakosság terheinek csökkentése, 
amelynek érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le és 2018. január 
1. napjától a Közszolgáltatási Díjbe-
szedő Konzorciumot [Konzorcium 
vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. 
(1117 Budapest, Budafoki út107-
109), konzorcium tagja: PEPP AND 
CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 
2. A. ép)] személyes ügyfélszolgála-
ti, illetve a díjhátralékok beszedésé-
vel összefüggő feladatok ellátásával 
bízta meg.
Ennek révén az NHKV Zrt. sze-
mélyes ügyfélszolgálatát bővítette, 
lehetőséget teremtve ezáltal az in-
gatlanhasználók számára az őket sze-
mélyesen felkereső díjbeszedőknél 
a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás igénybevételével kapcsolatos 
változások (pl. ingatlanhasználó ada-
tainak változása) bejelentésére is. A 
díjbeszedők emellett felvilágosítást 
adnak a további ügyintézéssel kap-

csolatos teendőkről is. A személyes 
felkeresés során bejelentett adat-
változások további feldolgozását az 
NHKV Zrt. a szerződéses partnerek 
és a közszolgáltatók bevonásával 
biztosítja. A szolgáltatással az NHKV 
Zrt. igyekszik azon lakosok részére 
is ügyintézési lehetőséget biztosítani, 
akik esetében a területileg illetékes 
közszolgáltató ügyfélszolgálata a 
lakóhelyükön kívül eső településen 
működik, így nem kell a változás-
bejelentések miatt akár több tíz ki-
lométert utazniuk. Mindezek mellett 
a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az 
esetleges számlatartozás befizetésére 
is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfize-
tési kötelezettség elmulasztásából 
adódó kellemetlenségeket kívánja 
minimalizálni, illetve a díjtartozások 
rendezését megkönnyíteni, így az 
NHKV Zrt. a 2016-2017. évi teljesí-
tés alapján felhalmozott tartozásokra 
késedelmi kamatot nem számít fel. 
A személyes ügyfélszolgálati fel-
adatot és díjbeszedést végző mun-
katársak minden esetben fényképes 
igazolvánnyal igazolják kilétüket, a 
személyes felkeresés során az NHKV 
Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen 
számlával mindenben megegyező 
„Beszedési értesítő” alapján jogosul-
tak készpénzben, a számla teljes ösz-
szegének átvételére - részteljesítésre 
ez alkalommal nincs mód. 

Lakossági tájékoztató
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FELNőTT SZÉPIRODALOM
A, mint alibi / Patricia Macdonald
Amikor a szerelemnek csokoládéíze 
van / Emily Bold 
Evelyn hét férje / Taylor Jenkins Reid
A felhők fölött három méterrel / 
Federico Moccia
A fényképész utókora / Závada Pál
Három lány / Riley Sager
Igaz történet alapján / Delphine de 
Vigan
Isten hozott : a Klein-napló / Grecsó 
Krisztián
A nő, aki máshol ébredt / Kathryn 
Croft
Lányok csöndje / Jennie Melamed
A leggazdagabb árva / Bauer Barbara
Oblivion : ébredés / Kelly Creagh
A negyedik nap / Sarah Lotz
Az orosz szerető / Kate Furnivall

Sarlatánok / Robin Cook
Szó-kincs, 2016 : versek, novellák, el-
beszélések
A víz érintése / Guillermo del Toro és 
Daniel Kraus

GyERMEKIRODALOM
Lúna gyermekei / Szigeti Kovács Vik-
tor
Mindenre képes szótár : világra szóló 
böngésző / Tom Schamp
Pandala az állatkertben / Parádi Orso-
lya
Szarvszemű és Ezüstnyomú / írta és 
rajz. Yalvaç Ural
Tatu és Patu, az űrpilóták / Aino 
Havukainen és Sami Toivonen
Tatu és Patu elszabadul / Aino 
Havukainen és Sami Toivonen
Vigasztaló mesék / Mézes Judit

KÖZLEMÉNY – A 2018. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Szép magyar beszéd

A költészet napját ünnepelték

Olvasd ki belőle
Kedves Olvasók!
Rovatunkba az újabb könyvajánlót 
Oroszné Terdik Beátától, a Pedagógiai 
Szakszolgálat logopédusától kaptuk, 
aki Lawrence J. Cohen: Játékos nevelés 
című könyvét ajánlja figyelmünkbe. Az 
olvasáshoz kedvcsinálóként az alábbi 
sorok szolgálnak: „Sokat vagyok gye-
rekek között és a játék a közös nyelv, 
amiben egyetértünk. A gyermek termé-
szetes nyelve, tanulásának és kommu-
nikációjának legfontosabb eszköze a 
játék. Ha szeretnénk megérteni őt, kö-
zel kerülni hozzá, megtanítani neki valamit, segíteni nehézségei leküz-
désében, akkor mindehhez elsősorban a játékon keresztül vezet az út.  
Szülőként számos helyzetben elkeseredettnek és tanácstalannak érez-
zük magunkat. Fogalmunk sincs, hogy az adott problémát mi okoz-
hatja, és hogyan oldhatnánk meg, sőt, az is lehet, hogy eddigi beavat-
kozásaink csak tovább rontottak a helyzeten. Ám ahol minden más 
próbálkozás kudarcot vallott, a jól megválasztott játék csodákat tehet. 
A könyv konkrét ötletek sokaságát tartalmazza, melyek nagy hasznunk-
ra lesznek úgy a hétköznapokban, mint a problémás helyzetekben. Nem 
kezeli tabuként azt sem, ami a felnőtt számára nehézséget jelenthet a 
közös játékkal kapcsolatban: a kimerültséget, az unalmat, az ötlettelen-
séget, a gátlásokat, a nevetségessé válástól való félelmet. Egyikkel sem 
vagyunk egyedül, nem kell szégyenkeznünk, és mindezek dacára mégis 
nekünk való a játékos nevelés, csak rá kell kapnunk az ízére!”

Tisztelt Szülők!
A 2018/2019. nevelési évre  

az óvodai beíratás időpontja
2018. május 8. (kedd)  

8:00-17:00 óráig
2018. május 9. (szerda)  

8:00-17:00 óráig

Óvodai felvételi szándékukat a 
szülők/törvényes képviselők sze-
mélyesen jelezhetik a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda (Nagykálló, 
Szabadságharcos út 8.) hivatalos he-
lyiségében.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat 
a gyermekeket, akik 2018. augusz-
tus 31-ig betöltik a  3. életévüket, és 
óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek. Az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló óvodai ne-
velésben való részvételre kötelezett 
gyermeket kellő időben az óvodába 

nem íratja be, a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló  2012. évi II. törvény 247. § a) 
pontja alapján szabálysértést követ 
el. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
a fenti időpontban szíveskedjenek je-
lezni az év közbeni felvételi igénye-
ket is. Ez azokra a gyermekekre vo-
natkozik, akik 2018. augusztus 31-e 
után töltik be a 3. életévüket.
Az újonnan jelentkezők felvételéről 
a 2018/2019. nevelési évre a jogsza-
bályban megfogalmazottak alapján, a 
folyamatos felvételre vonatkozó elő-
írásoknak megfelelően dönt az óvoda 
vezetője.
A gyermek felvétele nem a jelentke-
zés sorrendjében történik.
Szükséges közokiratok, dokumentu-
mok:

a gyermek személyazonosítására • 
alkalmas, a gyermek nevére kiállí-

tott lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa, és annak fénymásolata
a szülő személyi azonosító és lak-• 
címet igazoló hatósági igazolvá-
nya, és annak fénymásolata
a gyermek esetleges betegségeit • 
igazoló dokumentumok, és annak 
fénymásolata
a gyermek születési anyakönyvi • 
kivonata, TAJ kártyája, és annak 
fénymásolata
jegyzői hatósági bizonyítvány • 
hátrányos helyzet és a halmozot-
tan hátrányos helyzet megállapí-
tásáról – igényelhető: Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal – Szociális 
Csoport
nyilatkozat a közös szülői felügye-• 
leti jog gyakorlására (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény XVIII. fejezet – a szülői 
felügyelet gyakorlása – előírásai az 
irányadók)

Nagykállóban is megemlékeztek 
a magyar költészet napjáról. Ezt 
a jeles eseményt hazánkban 1964 
óta József Attila születésnapján, 
április 11-én ünneplik. Ebből az 
alkalomból minden évben iro-
dalmi előadóestekkel, könyvbe-
mutatókkal, költőtalálkozókkal 
tisztelegnek a magyar líra előtt.

A magyar költészet napja al-
kalmából Kürti László érkezett 
Nagykállóba, a Ratkó József Városi 
Könyvtárba. A költő megyénkben, 
Vásárosnaményban született, je-
lenleg tanárként dolgozik, emellett 
a Vörös Postakocsi folyóirat és a 
Partium szerkesztője, a Fiatal Írók 
Szövetségének, a József Attila Kör-
nek, a Szépírók Társaságának és a 
Magyar Írószövetségnek tagja. Ed-
dig öt kötete jelent meg, legutóbb 
2017-ben A csalásról címmel. 
Kürti László az alanyi vallomásos 
líra karakteres képviselője a kor-

társ magyar irodalomban. Versei-
ben leginkább magánéleti emlékei 
tükröződnek, például gyermekko-
rában, családi körben megélt élmé-
nyei, szerelmi kapcsolatai. Bár szá-
mos kötött formájú verset írt, újabb 
versnyelve a tudatos depoetizálás 
felé mutat: a dísztelen, felületén 
szinte prózaian egyszerű, ám fi-

nom mélystruktúrával rendelkező 
szövegek mesteri alkotója. Lírája 
erőteljesen létfilozófiai és etikai ér-
dekeltségű. 
Kürti Lászlóval Nagy Zsuka (költő) 
beszélgetett költészetről, versekről, 
életérzésekről, azok versbe foglalá-
sáról - a költészet napja alkalmából 
Nagykállóban.

Költők egymás közt Nagykállóban

együtt
citerázók

a Legtöbben

Magyar rekordkísérlete 
nagykálló

TÁMOGATÓK
Rózsafa Citera együttes | Nagykálló Város Önkormányzata | |

| | | Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület |
| | | | |

EGYÉNI TÁMOGATÓK
| | | A rendezvény szakmai támogatója a Vass Lajos Népzenei Szövetség

2018.05.19.
Nagykálló Harangod

Ünnepélyes megnyitó
13:00

Táncház
17:0015:00

Szakmai bemutatókRekordkísérlet
13:15

dallamaival

A Nagykállói Általános Iskola 8.c 
osztályos tanulója, Fehér Regi-
na újabb sikerrel gazdagította 
versenyrepertoárját. A mostani 
azonban egyedi az iskola életében. 

A több évtizedes múltra visszatekin-
tő, Kazinczy nevét jelző, hangos ol-
vasási verseny harmadik, regionális 
fordulójához érkeztünk. Az iskolai és 
a kerületi forduló sikere után Regina 
április 6-8-án vett részt a „Szép Ma-
gyar Beszéd” verseny újabb megmé-
rettetésén, amelyet a Dunától keletre 
eső megyék tanulói részére Kisúj-
szálláson rendeztek meg. 67 tanuló 
(7-8. osztályos)  két tíz fős szakmai 
zsűri előtt bizonyította anyanyelve 
szeretetét. A verseny első napján va-
lamennyien egy szabadon választott 
szöveget mutattak be. Másnap került 
sor a kötelező szöveg felolvasására, 
amely minden versenyző számára 
azonos volt, számukra ismeretlen. 

Rövid felkészülést követően mutat-
hatták be a főként nyelvészekből, 
irodalmárokból, nyelvművelőkből 
és anyanyelvápolókból álló bizott-
ságnak, amelynek valamennyi tagja 
maga is Kazinczy-díjas. Az ered-
ményhirdetés alkalmával kapta meg 
Regina a kerületi döntőn kiérdemelt 
Kazinczy-jelvényt; a regionális 
verseny eredményei alapján pedig 
arany fokozatban részesült. A zsűri 
tagjainak bíztató gondolatai, diá-
kunk méltatása igazolja, hogy Re-
gina kitartó elszántsága, anyanyelve 
iránti elkötelezettsége, lelkesedése 
megérett az elismerésre. Sikereihez 
szívből gratulálok intézményünk 
valamennyi pedagógusa nevében, a 
továbbiakban is kívánunk neki ki-
tartást, egészséget és fáradhatatlanul 
támogató családi szeretetet vágyai 
valóra váltásához.

Csányiné Vass Ildikó
magyartanár

A szép magyar beszéd követe, Fehér 
Regina



A pártlista neve 001. számú  
szavazókör

002. számú  
szavazókör

003. számú  
szavazókör

004. számú  
szavazókör

005. számú  
szavazókör

006. számú  
szavazókör

007. számú  
szavazókör

008. számú  
szavazókör

1 SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 0 0 0 0 0 1 0
2 MOMENTUM MOZGALOM 9 17 6 7 9 4 8 8
3 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 37 21 17 18 26 21 38 9
4 SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 1 0 0 0 2 0 0
5 KÖZÖS NEVEZŐ 2018 6 13 3 4 6 7 8 3
6 EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 5 5 9 4 5 1 7 3
9 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 117 85 92 88 115 68 105 108
10 IRÁNYTŰ PÁRT 1 0 1 0 0 1 0 0
11 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 1 0 0 0 1 1 2 1
12 MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 1 0 0 1 1 0 0
13 FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 250 295 270 276 300 358 245 298
14 NET PÁRT 0 2 1 0 0 0 0 1
15 JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 145 136 164 173 129 124 145 185
16 MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA 0 0 1 0 0 0 0 0
17 MAGYAR MUNKÁSPÁRT 0 2 2 0 0 1 3 0
18 EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 5 2 2 3 1 1 2 0
19 CSALÁDOK PÁRTJA 0 3 2 1 1 1 0 2
20 LEHET MÁS A POLITIKA 26 17 16 24 22 19 35 30
21 TENNI AKARÁS MOZGALOM 0 0 1 0 0 1 0 0
22 REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0 0 0 1 0 1 1 0
23 KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1 1 0 0 1 1 0 0

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 603 601 587 599 617 613 600 648
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A szavazatok száma pártlistánként

Választási eredmények

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 001. számú  
szavazókör

002. számú  
szavazókör

003. számú  
szavazókör

004. számú  
szavazókör

005. számú  
szavazókör

006. számú  
szavazókör

007. számú  
szavazókör

008. számú  
szavazókör

1 Tóth Béla MIÉP 0 2 1 2 1 2 2 2

2 Varga József OXIGÉN PÁRT 1 1 1 0 0 2 1 0

3 Balogh István OCP 1 1 1 1 0 0 2 1

4 Dr. Simon Miklós FIDESZ-KDNP 238 269 257 258 279 350 236 292

5 Szkita Istvánné REND PÁRT 0 0 0 2 1 1 0 0

6 Demeter Jenő KÖSSZ 0 0 0 0 1 0 1 1

7 Szlovák Zoltán NP 0 2 0 0 0 0 0 0

8 Rácz Irén EMMO 1 2 1 0 0 0 0 0

9 Lakatos Károly EU.ROM 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Czimre József LMP 18 9 9 14 18 15 19 17

11 Varga Sándor MCP 0 0 0 1 1 3 0 2

12 Márton Tibor KÖZÖS NEVEZŐ 8 19 8 7 11 5 12 7

13 Varga Zoltán TENNI AKARÁS MOZGALOM 0 1 1 1 1 2 1 0

14 Bankus Tibor János MOMENTUM 5 7 8 5 8 4 7 7

15 Dr. Veres János MSZP-PÁRBESZÉD 169 127 114 110 144 81 160 138

16 Kész Géza JOBBIK 162 160 180 192 155 141 158 190

17 Zámbó Anna TAMP 0 2 2 1 0 1 0 0

18 Kiss Miklósné IRÁNYTŰ 0 0 4 0 0 0 0 0

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a 2018. április 8-án megtartott országgyűlési 
képviselőválasztás Szabolcs–Szatmár–Bereg megye 06. számú egyéni választókerületi sza-

vazás nagykállói eredményeiről. Részletes tájékoztatásért látogasson a www.valasztas.hu 
oldalra.

Jelentkezni a svedaanita@gmail.com e-mail címen 
szakmai önéletrajzzal lehet, vagy személyesen 

a Híd Közösségi Házban (Nagykálló, Jókai út 34.).

ÁLLÁSHIRDETÉS

Feladatok:
kulturális programok (kiállítások, fesztiválok) szervezése, megvalósítása• 
önálló szervezői feladatok ellátása• 
közönségszervezés, kapcsolatteremtés és –tartás művelődési közösségekkel• 

Munkakörhöz kapcsolódó elvárások:
legalább középfokú szakirányú végzettség• 
jó kommunikációs és szervező készség• 

Előnyt jelent:
szakirányú végzettség, vagy hasonló területen szerzett tapasztalat.• 

A Nagykállói Közhasznú Nonprofi t Kft. gyakorlattal rendelkező, vagy pályakezdő

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER 
munkatársat keres.

Virággal a Földért
A Föld napja (április 22.) mára 
a legnagyobb önszerveződő 
környezeti megmozdulássá vált 
Magyarországon. 

Ebből az alkalomból virágültetést 
szerveztek a nagykállói óvodák-
ban, ahol a legkisebbek figyelmét 

is felhívták a környezetvédelem 
fontosságára. A már hagyomány-
nak számító program az „Egy 
gyermek egy virágpalánta” akció 
keretében a környezetvédő szem-
lélet kialakítását tartják szem előtt. 
Ezen a napon a gyerekek a szü-
lőkkel és az óvó nénikkel közösen 

ültettek virágokat az intézmények 
udvarára, az ablakokat díszítő lá-
dákba, kaspókba, hogy a követ-
kező hónapokban óvodájuk díszei 
legyenek. 
A Föld napja egy cselekvő ün-
nep, amely mindnyájunk jövőjéről 
szól.

A szavazatok száma jelöltenként
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Egy százalék is számít

Hamarosan ismét dönthet arról, hova kerüljön személyi 
jövedelemadójának 1 százaléka. Önnek néhány percbe ke-
rül, mi pedig a jövőben is kitűzött céljaink megvalósításán 
dolgozhatunk: tehetünk a közösségért, a hátrányos helyzetű 
embereként, tehetséges fiatalokért. Kérjük, hogy amennyi-

ben céljainkkal egyetért, támogassa a Nagykállói Nőszövet-
séget jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával. 

Adószámunk: 18814310-1-15

* * * * *
Jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával kérjük, támo-
gassa 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 adószá-

ma: 18811283-1-15

* * * * *
Kérjük, hogy adója egy százalékának felajánlásakor a 

NYOLCADIKNAP EGYESÜLETET jelölje meg kedvez-
ményezettként, támogatva ezzel a Nagykállóban és környé-

kén lakó fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Kérjük, a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásával 
támogassa az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület sokrétű 

munkáját, további eredményes működését.
Adószámuk: 18812545-1-15  

Személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával Ön 
is támogathatja a Nagykállói Polgárőr Egyesület munkáját.

Adószámuk: 18795103-1-15

Idén támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1 százalé-
kának felajánlásával a Pindur-Palota Egyesületet, amely a 

Nagykállói Bölcsőde gyermekeinek nevelését segíti.
A Pindur-Palota Egyesület adószáma:  

18803602-1-15

* * * * *
A Kállai Lakodalmas Egyesület tagjai szeretnének meg-
kérni minden kedves nagykállói barátot, ismerőst, a népi 
kultúrát szerető és támogatni szándékozó egyént, hogy 

jövedelemadójuk 1 százalékával lehetőség szerint támogas-
sák  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

* * * * *
Köszönjük, ha személyi jövedelemadójának 1 százalékával 

támogat bennünket.
A Nagykállói Népművészeti Egyesület adószáma: 

18803729-1-15

Idén is május 22-ig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1 százalékáról. 
 Ne felejtse, az Ön egy százaléka, másoknak hatalmas segítség.

FEJES ISTVÁN  
ÉS  

FEJES LEVENTE
Nagyon boldog 8-ik születésnapot 

kívánunk:  
Anya, Apa és Bencus

„A Te kezed, Uram, mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,

őrizd meg mindenhol a Gyermekeimet...”

Facsemetéket ültettünk a Harangodon
A téli hónapokban értesül-
tünk arról, hogy Nagykálló-
Harangodon kivágták az árnyat 
adó, elöregedett akácost. Sokan 
felháborodtak és értetlenked-
tek, hogy minderre miért volt 
szükség? 

Szakmai magyarázat: élet és baleset 
veszélyesekké váltak a fák.
Április 7-én az Őszi Napfény 
Nyugdíjas Egyesület férfi tagjai, 
valamint a bevállalósabb hölgyek, 
eleget téve a képviselő-testület 
felhívásának, ásót, kapát, lapátot 
ragadtak és az erdész asszony irá-
nyításával újra telepítettünk, (vörös 
tölgy, szilfa, stb) szám szerint 13 
darab facsemetét.
Téve ezt azért is mert klub foglalko-
zásaink egyik kedvenc színhelye  a 
dombokkal körül ölelt táj.  Emellett 

a Megyei Nyugdíjas Szövetség ál-
tal rendezett nyugdíjas találkozó és 
sport napok is itt zajlottak, illetve itt 
kerül megrendezésre június 1-én.
Bízunk abban, hogy még hűsöl-

hetünk az általunk is elültetett fák 
alatt.

Krizsai Lászlóné
őszi Napfény Nyugdíjas  

Egyesület tagja

A nyugdíjas egyesület tagjai is ásót, kapát ragadtak 

Biba Gábor (Kossuth út)
Záhonyi János (Dózsa Gy. u.)
Nagy István (Tavasz u.)
Balázs Albert (Ifjúság u.)

Kriston Sándor (Kert u.)

Holdasi Miklósné (Krúdy Gy. u.)

Vágó Jánosné (Bethlen G. u.)

ELHUNYTAK 2018. március-ápril is

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

„Bennünk él egy arc, a végtelen szeretet,    
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
 Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,        
szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

VERES JÁNOS
halálának 1. éves évfordulójára.

Gyászoló családja.

Gyertyát gyújtunk ÉRTED, égjen a szeretetért,
a VELED töltött minden pillanatért!
Elmentél tőlünk egy végtelen útra, 
melyről csak visszanézni lehet, visszajönni soha. 
De ha volna egy út, mely otthonod felé vezet, 
visszahozna a szeretet, és letörölnéd szemünkről 
az érted hulló fájó könnyeket.

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk

PécSfalVi JÁNOS
halálának 1. évfordulójára

Örökké gyászoló SZERETETTEL
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THM  

9,16 -17,13%

www.tiszantulitakarek.hu

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön 
A hitelintézet az akciós kamatot 2018. április 3. napjától vissza vonásig,  
de legkésőbb 2018. június 30. napjáig befogadott kérelmek esetén nyújtja.
1Az akciós kamat elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve havi nettó 110 000 Ft havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél 
hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 000 000 Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. április 3. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék,törlesztés beszedésének díja. 
A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.

Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelka-
mat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; havi törlesztőrészlet: 60 994 Ft; a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%. Reprezentatív példa: 
Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 110 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával: hitel összeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 11,99%; hitelkamat típusa: rögzített, 
a teljes futamidő alatt fix; havi törlesztőrészlet: 67 002 Ft; a hitel teljes díja: 1 074 256 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 4 074 256 Ft, THM: 13,65%. 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Személyi Kölcsön, Fix Takarék Személyi  
Kölcsön, Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételekben illetve 
a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. 
A Személyi Kölcsön kizárólag a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

A GONDTALAN  
CSALÁDI  

PILLANATOKÉRT
FIX 7,99%-OS ÉVES

KAMATTÓL1
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I N G A T L A N
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium kö-
zelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű 
(gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást igénylő, régi típu-
sú, kertes családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921

Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, fürdőszo-
bás, nagy nappalis, kertes, családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 955 4171

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

Nagykálló központjához közel, felújításra szoruló, pol-
gári típusú ház, valamint 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 fűtés-
rendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával 
–melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érdekelne. Telefon: 
+36 20 315 4687

Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, nappalis, für-
dőszobás ház eladó. Telefon: +36 20 382 8478

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

Nagykálló, Nagykertiszőlőben meggyes és mellette 
lévő szántó bérbeadó. Telefon: (42) 263 669

Bérbe adó 1 hektár belterület Nagykálló, Nagybalkányi 
út 82. szám alatt.

Nagykállóban 1360 nm építési telek - bekerítve – el-
adó. Telefon: +36 30  259 2700

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

E L A D Á S - V É T E L
Eladó vezetékes gáztűzhely, ebédlőasztal, szőnyeg, 
szennyvízszivattyú. Telefon: +36 70 597 4464

Eladók szekrénysorok, franciaágy, fehér hálószobabútor 
fésülködőasztallal, hozzáillő íróasztallal. 100 és 220 literes 
fagyasztószekrények. Honda rotációskapa, fa mázsás mér-
leg. 100 literes műanyag hordók. Tűzifa kb. 50 mázsa, kug-
lis, 65 és 180 literes fa boroshordó. Telefon: (42) 788 191

Ágyazható, ágyneműtartós rekamié újszerű állapotban 
olcsón eladó, ugyanitt világos, szétnyitható ebédlőasztal, 
dohányzóasztal eladó. Telefon: +36 20 613 5712

Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, újszerű álla-
potban olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 12. 
sz. alatt.

Eladó háti permetező, japán táskapermetező, MTZ ge-
nerátor, kis üvegkazettás, beltéri tölgyfaajtó, rotációs kapa, 
benzinmotoros és elektromos fűnyíró, egyhengeres benzin-
motor, 2 db roller, körfűrész tengely. Telefon: (42) 797 042

Régi diófa bútorok (tálaló, ruhásszekrények, reka-
mié, asztal, székek), kerékpár, gázpalack, motoros per-
metező, üvegre festett szentképek eladók.  Telefon:  
+36 20 253 8170

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

Eladó Bonanza étkezőgarnitúra (80 000 Ft), 2 db auto-
mata mosógép (12 000 Ft), zárt csomagtartó (50 000 Ft), 
gyerek futóbicikli (35 000 Ft). Telefon: +36 30 876 8538

Eladó ágyneműtartós heverő, sötétítő, középszőnyeg, 
falvédő, mosdókagyló, fagyasztóláda, függőlámpa. Tele-
fon: +36 20 628 5595

Női felsők, nadrágok, papucsok, mellény, férficipő, elő-
szobafogas, tükör, televízió, magnó, rádió eladó. Telefon: 
+36 70 278 4264

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

Eladó 2 db 71x95 cm fehér színű műanyagablak, hőszige-
telt üveggel. Ár: 12 000 Ft/db. Telefon: +36 30 384 6586

M U N K A
Nagykállóba, heti egyszeri alkalommal takarítónőt ke-
resek. Telefon: +36 20 414 7005

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. május 23. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





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

Nagykálló Város honlapja
www.nagykallo.hu

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti  
a Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címen.


