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Megyei érték
a Bürkös Zenekar

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság május
16-ai ülésén döntött arról, hogy
a Bürkös Zenekar hagyományőrző művészeti tevékenysége
révén a megyei értékek sorába
kerüljön. Ezzel 105-re gyarapodott a Szabolcs-Szatmár-beregi értéklajstromban szereplő
csodák száma.

A megyei értéktárban már szereplő
Nagykálló-Harangodon tartott sajtótájékoztatón jelentette be Baracsi
Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés alelnöke, hogy
négy új értékkel, köztük az idén 20
éves nagykállói Bürkös Zenekarral
bővült a megyei kincsek száma.
-A Bürkös Zenekar tagjai egész
életüket a hagyományápolásnak, a
népzene művelésének szentelték,
arra, amelyre mi, megyében élők
oly’ büszkék vagyunk. Természetes vannak más zenekarok, hírvivők és jeles muzsikusok SzabolcsSzatmár-Beregben, de a Bürkös

A Bürkös Zenekar tagjai

valami miatt mindig is az élen járt.
Talán a hit, az elhivatottság lehet
az, amivel művelik hivatásukat,
ahogyan visszanyúlnak az alapokhoz és csak tiszta forrásból dolgoznak – indokolta
az Értéktár Bizottság döntését Baracsi Endre.
A Nagykállóban, 1998-ban
alakult zenekar tagjai legfontosabb
feladatuknak tartják szűkebb hazájuk a Felső-Tisza vidék, azon
belül is a Nyírség és Szatmár
hagyományainak ápolását,
fenntartását és továbbítását. Az együttes tagjai:
Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária énekes, Kerezsi
Antal prímás, az együttes
vezetője, Dezsőházi Tamás
prímás, Palazsnik László brácsás, Budai Antal cimbalmos és
Nagy Barna nagybőgős. Mindanynyian nagyon büszkék arra, hogy
nem csak a zenekari tagság, hanem
mély barátság köti össze őket.
Folytatás az 5. oldalon!

Gyerekfülbe-valók
a téren

Új magyar rekord született Nagykállóban
A legtöbben együtt citerázók
magyar rekordja dőlt meg május
19-én Nagykálló-Harangodon.
A tánccsűrben 161-en citeráztak
együtt, egy időben.
A helyiek mellett az ország több
pontjáról és a határon túlról is érkeztek citerások Nagykálló-Harangodra,
hogy részesei legyenek ennek a
különleges eseménynek. SzabolcsSzatmár-Bereg megyén kívül Békés,
Borsod, Hajdú-Bihar, Pest, Veszprém
és Fejér megyékből jöttek a muzsikusok, illetve a határon túlról Szatmárnémetiből és Nagykárolyból.
Zsúfolásig megtelt a tánccsűr és annak környéke zenészekkel, énekesekkel és a rendkívüli eseményre kíváncsi érdeklődőkkel, akiket Sveda

Citerások gyűrűjében

Anita, a Nagykállói Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntött, majd Juhász Zoltán megnyitotta a rendezvényt. Nagykálló Város
polgármestere kiemelte az eseményt
jellemző összefogás jelentőségét, s

köszönetet mondott azért, hogy ilyen
sokan eljöttek városunkba, emellett
kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos az itt élőknek a néphagyományok ápolása, a népzene és a néptánc
szeretete.
Folytatás az 5. oldalon!
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Ülést tartott a képviselő-testület

Az elmúlt időszakban két alkalommal is ülést tartott Nagykálló
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A tanácskozáson
több, fontos, az önkormányzatot
érintő jogszabályi változásról is
döntöttek.

Engedélyezte a Képviselő-testület,
hogy a Ratkó József Városi Könyvtár 2018. július 9-től 2018. július
29-ig állomány ellenőrzés miatt zárva tartson.
Ez idő alatt a munkatársak megvizsgálják és leltározzák az intézmény
teljes könyv, folyóirat és hangzó
anyagát.
Döntött a testület a harangodi díjtételek megállapításáról, valamint egyéb
díjtételekről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról. A rendelet hatálya a Nagykálló-Harangodi
Üdülőterületen alkalmazandó díjakra, valamint a Nagykállói Oktatási,
Műsorszolgáltató, Közművelődési
és Szociális Közhasznú Nonprofit
Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatások díjaira terjed ki.
A rendelet a következőket tartalmazza:
A Téka Népművészeti Tábor részvételi díjai

a) 5 éves korig 200,-Ft/fő/nap
b) 6-10 éves korig 1.000,-Ft/fő/nap
c) 11-14 éves korig 4.000,-Ft/fő/
nap
d) 15 éves kortól 6.000,-Ft/fő/nap
A napi díj ára magában foglalja a
napi szállás és tábori foglalkozásokon való részvétel költségeit.
A Téka Népművészeti Tábor időszakában nappali jegy ára 8:00 órától 18:30 óráig:
a) 5 éves korig ingyenes
b) 6-10 éves korig 1000,-Ft/fő/nap
c) 11-14 éves korig 2000,-Ft/fő/
nap
d) 15 éves kortól 3000,-Ft/fő/nap
Napközis jelleggel gyermekfelügyelet biztosítása 8:00 – 18:30 óra
között 5- 14 éves korig:
500 Ft/fő/nap + a nappali jegy öszszege
A Téka Népművészeti Tábor időszakában 18:30 órától esti jegy ára
a) 5 éves korig ingyenes
b) 6-14 éves korig 500,-Ft/fő/este
c) 15 éves kortól 1000,-Ft/fő/este
A Téka Népművészeti Tábor időszakában a hetijegy mértéke:
a) 5 éves korig 1.000,-Ft/fő/hét
b) 6-10 éves korig 10.000,-Ft/fő/hét
c) 11-14 éves korig 20.000,-Ft/fő/
hét
d) 15 éves kortól 25.000,-Ft/fő/
hét

A heti jegy ára magában foglalja a
heti szállás és a tábori foglalkozásokon való részvétel költségeit.
A Téka Népművészeti Táborban hetijegy megvásárlása esetén a csoportok (min.15 fő) és a nagycsaládosok
10 %-os, a nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező lakosok 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a
tábor szolgáltatásait.

Kempingszolgáltatás
Kempingszolgáltatás esetén, szervezett programok kivételével a táborhely rendelkezésre bocsátásának
mértéke:
a) diák: 650,-Ft/fő/éj
b) felnőtt 1.300,-Ft/fő/éj
c) lakókocsi 6.500,-Ft/fő/éj
Parkolási díj
(1) A sorompón kívül a kijelölt parkolóhelyen a parkolás ingyenes.
(2) Sorompón belül kizárólag indokolt esetben lehetséges a parkolás,
amelynek díja személygépkocsi
esetében 1.300,-Ft/alkalom/nap.
Bérleti díjak
A bérleti díjak az alábbiak szerint
alakulnak:
a) Csűr bérleti díja 5.000,-Ft/óra
b) Üst bérlése 2.000,-Ft/alkalom

Harangod területhasználati díja
(1) Fél- illetve egynapos rendezvények esetén a következő díjak fizetendők:
a) 300 fő alatt 300 Ft/fő/alkalom
b) 300 fő felett egyedi elbírálás
alapján, de min. 60.000,-Ft/alkalom
c) a nagykállói önkormányzati intézmények által szervezett saját rendezvényeiken való részvétel esetén
150,-Ft/fő/alkalom.
Szállás díj Erdei Iskola
Erdei Iskola szállás díja 1.770,-Ft/
fő/éj
Szállás díj Vendégház, terembérleti díj, egyéb díjak
(1) Szállás díj Vendégház 4130,-Ft/
fő/éj
(2) Terembérleti díj Híd Közösségi
Ház 1905,-Ft/óra
(3) Terembérleti díj - Óbester Étterem különterme 6350,-Ft/óra
(4) Hirdetési díj Nagykállói TV lakossági 635,-Ft/hét
(5) Hirdetési díj Nagykállói TV közületi 1905,-Ft/hét
(6) Hirdetési díj Nagykállói Hírmondó 1/1 (265x352 mm) 132.080,Ft/alkalom
½ (265x176 mm) 66.040,-Ft/alkalom

¼ (132x176 mm) 33.020,-Ft/alkalom
1/8 (104x117 mm) 16.510,-Ft/alkalom
1/16 (104x54, vagy 50x110 mm)
8.255,-Ft/alkalom
kedvezmény 10 % (minden példány/év)
lakossági hirdetés ingyenes
Döntöttek az ülésen arról, hogy
Nagykálló Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az idei évben
is támogatást nyújt a városban működő önszerveződő közösségek
számára. Ez alapján a Karitatív
Alapra beérkezett kérelmek vonatkozásában - öt egyesület részére - 685 000 Ft támogatást ítéltek
meg.
Az Oktatási és Kulturális Alapra
tizenegy egyesület nyújtott be támogatási kérelmet, részükre öszszesen 2 810 000 forint támogatást
ítélt meg a Képviselő-testület.
A Bűnmegelőzési Alap 685 000
Ft támogatását két szervezet kapta
meg. A Sport Alapra nyolc egyesület pályázott, közöttük 7 920 000
forint támogatást osztott szét
Nagykálló Város Önkormányzat
Képviselő-testülete.

Új vezető a Nagykállói Járási Hivatal élén

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Román István javaslatára
a Nagykállói Járási Hivatal élére
2018. május elsejei hatállyal dr.
Vonza Andrásnét nevezte ki Lázár
János, a miniszterelnökséget akkor vezető miniszter.
Dr. Vonza Andrásné Vásárosnamény mellett, Gyürében nőtt
fel. Nagykállóba 1979-ben, házasságkötése után költözött. Középiskolai tanárként matematikát
és fizikát oktatott a Korányi Frigyes Gimnáziumban és a Budai
Nagy Antal Szakközépiskolában,
később környezetfizika szakos
diplomáját is hasznosította az oktatásban. 2001 óta az APEH, mai
nevén NAV dolgozója, 2008-tól
képzési főreferensként az adó- és
vámhivatali belső képzések szervezését, lebonyolítását végezte,
illetve vizsgáztatott az Észak-alföldi Régió területén. Harmadik,
okleveles közgazdász diplomáját
2010-ben a Miskolci Egyetemen
szerezte.

Hogyan fogadta a kinevezés hírét?
Szakmai pályám során mindig a
magyar állam szolgálatában álltam:
középiskolai tanárként közalkalmazottként, majd az adóhivatal dolgozójaként köztisztviselőként, most
pedig állami tisztviselőként szolgálom hazámat. Nagy megtisztel-

embert ismertem meg. Nagyon fontosnak tartom a munkahelyen, és
azon túl is példamutatást, hiszen személyemen keresztül is megítélik az
általam képviselt hatóságot.

tetésnek tartom a feladatot, aminek
volumene, fontossága kiemelkedő
számomra. Én minden munkát, amit
a jó Istentől kapok, igyekszem alaposan, gyorsan és pontosan elvégezni.
A Járási Hivatal feladatköre sokrétű,
így a törvényesség az, ami munkám
során prioritást élvez, ugyanakkor
emberséggel kell végezni ezt a feladatot, hiszen nagy hatása van az állampolgárok életére.
Nagykállóiként, helybeliként
nagyobb elvárásoknak kell megfelelni?
Aki nem a lakóhelyén, hanem más
településen tölt be vezető pozíciót, ő
a hivatali idő lejárta után magánember. Esetemben ez másként alakult.
Mindig szerettem a kihívásokat, a
nagy feladatokat, ezért is örültem
ennek a megbízatásnak. Középiskolai tanárként, illetve a férjem munkájának köszönhetően sok helybeli

Mit tart jelenleg a Nagykállói Járási Hivatal legnagyobb kihívásának, legfontosabb feladatainak?
A megyei kormányhivatal a kormányprogram megvalósításáért felelős területi közigazgatási szerv
és ennek része a járási hivatal. A
nagykállói egy közepes nagyságú
hivatal. Ellátási területünkhöz tartozik a hatósági- és gyámügyi osztály,
a kormányablak, illetve a foglalkoztatási osztály. A kormányablak
Balkányban egy kihelyezett egységgel is működik, ezen kívül települési
ügysegédeink heti egy alkalommal
kint vannak az ezer főnél nagyobb
településeken, ahol nincs kormányablak. Itt hatósági ügyeket látnak el,
tanácsot adnak, tehát mindazt, amit a
Nagykállói Járási Hivatal kormányablakában elintéznek az állampolgárok. Elsőrendűnek tartom, hogy
munkatársaimmal a hatáskörünkbe
utalt, az illetékességünkhöz tartozó
feladatoknak a legteljesebben eleget
tudjunk tenni.
Milyen célokat tűzött ki, amikor
átvette a hivatal vezetését?
Úgy gondolom, hogy nem lehet más
az alapvető célom, mint a maximálisan ügyfélközpontú szolgáltatás biz-

tosítása. Ezen cél megvalósításának
és az ügyintézés rugalmassá tételének kiváló eszköze az elektronikus
ügyintézés minél szélesebb körű
elterjesztése a közszolgálatban. Fontos, hogy a jövőben az állampolgárok még nagyobb arányban éljenek
ezzel a lehetőséggel. A szolgáltató
állam megvalósítása központi célkitűzés is, ehhez a munkatársaimnak
nem csak a tárgyi ismerettel kell rendelkezniük, hanem egyfajta tárgyalástechnikai tudással, problémamegoldó képességgel kell bírniuk. Azt
kell elérnünk, hogy ügyintézőinknek
természetessé váljon az ügyfélközpontú, jogszabálykövető szolgáltatás
biztosítása.
Ezen kívül szándékomban áll, hogy
mindegyik dolgozóval tudjak négyszemközt is beszélgetni, akikkel eddig még nem sikerült, hogy az „embert is lássuk egymásban” ne csak a
munkatársat vagy a főnököt. Vezetőként nem az öncélú szigorra, hanem az együttműködésre törekszem
a munkatársakkal. Következetesen,
jogszerűen, határozottan, őszintén a
hivatalon belül és kívül is.
Mi jelenti az ön számára a munka
utáni kikapcsolódást?
Elsősorban a családommal töltött
idő kapcsol ki, főleg az öt és hét
éves unokáimmal való együttlét. A
munka és a család mellett a civil,
társadalmi szférában is igyekeztem
mindig helyt állni, például alapító

tagja vagyok a Nagykállói Városvédő Egyesületnek, 7 éve a Nyírségi
Református Egyházmegyében egyházmegyei számvevői feladatokat
látok el, 2015. óta minden évben
én vezettem a „PénzSztár” című,
országos, illetve a határon túli területeket is érintő középiskolások
pénzügyi-gazdasági vetélkedőjének
megyei fordulóját. Középiskolai
tanárként 1994-ben Nagykállóban
beindítottam a Föld napi hulladékgyűjtést a közterületeken, ami azóta
országos programmá vált. Műszaki
érdeklődésem alapján a természettudományos ismereteimet kamatoztatva szeretek tervezni (pl. napelemes
rendszert, fűtésrendszert számításokkal megalapozni), szerelni (pl.
bútort), alkotni (lakástextilt, ruhákat
varrni), illetve főzni, kertészkedni.
Rendszeresen nyomon követem hazánk és a világ politikai-gazdasági
dolgait a megfelelő médiafelületeken, reggelente a Magyar Hírlap az
első, amit az interneten rendszeresen
kinyitok, a bulvársajtó viszont egyáltalán nem érdekel. Összességében
én azzal pihenek, hogy a napközbeni munkámtól eltérő tevékenységet
végzek. Igyekszem a legtöbb otthoni feladatot magam, külső segítség
nélkül kreatívan megoldani, legyen
az akár nehéz, vagy egyébként unalmas. Szeretek vezetni, az is jó alkalom a dolgok végiggondolására,
rendszerezésére, ha egyedül utazom
hosszabb úton.
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Gyerekfülbe-valók a téren
Gyermeknap
alkalmából
Fábián Éva énekesnő adott koncertet
Nagykállóban a kicsiknek és a kicsivel
nagyobbaknak. Az előadót a Kócbabák és a Neoton Família alapító tagjaként ismerte meg a közönség, manapság gyermekműsorokkal járja az
országot. Nagykállóban is ismert gyerekdalaival szórakoztatta a gyerekeket
Fábián Éva, akivel együtt énekelhették
a Csokibőrű Afrika, a Szafari és a Robinson című dalokat is.

Strandra hívogató

Az előrejelzések alapján jó időben
nyithat ki a Nap Stand június másodikán, ahol az idei szezonban is
reggel 9 és este 19 óra között várják
majd fürdőzni a vágyókat.

A nyitás előtt a Nap Strandon idén is
elvégezték az éves medence, öltöző
és kiszolgáló épületek karbantartását,
festését. A szükséges munkálatok elvégzése után június első szombatján
nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a
strandfürdő. A létesítményben 9 és 19
óra között a gyógyhatású termálvizes,
a gyermek– és úszómedencét, valamint a kisgyerekeknek szánt pancsolót
vehetik majd birtokba a fürdőzők.
- Az idei szezonban az üzemeltetés
biztosítása érdekében több éve változatlan jegyárakat kis mértékben megemelni kényszerültünk. A nagykállói
lakosoknak azonban lakcímkártya

felmutatása mellett kedvezményes
jegy- és bérletváltást biztosítunk. A
strandolóknak továbbra is lehetőségük lesz nyári úszóbérlet (6.00-8.30
óra között), szezonbérlet, illetve délutáni jegy (16.00-18.00 óra között)
vásárlására, emellett további bérlet és
(csoportos) kedvezményeket vehetnek
igénybe a strandolók – mondta Puskás
László, a strandot üzemeltető Urbs
Novum Nagykállói Városfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A megyeszékhelyen ugyan különböző látványelemekkel találkozhatnak a
fürdőzők, de a helyi és a környező településeken élők számára a termálvíz
gyógyító hatása, a megfelelő gyermek
és felnőtt úszómedencék, és a megyében még mindig kedvező áru belépőjegyek tehetik vonzóvá a látogatók
számára az árnyas fákkal körülvett
Nap Strandot.

Gyermekgyógyászként közvetlenebb
az orvos-beteg kapcsolat. Másrészt a
gyerekekkel könnyebb, ők őszinték,
nem csinálnak a bolhából, elefántot…

A Nagykállói Hírmondó előző
számában Oroszné Terdik Beáta, a
Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa dr. Major György gyermekgyógyászt kérdezte arról, hogy
milyennek látja a fiatal korosztály
egészségi állapotát? Több a megbetegedés a mai fiataloknál, mint
korábban volt?
Szerintem összességében nem lett
több, inkább a betegségek változtak.
A védőoltásoknak köszönhetően például több, súlyos betegség (tüdőgyulladás, himlő stb.) kialakulása például
megelőzhető. A negatív környezeti
hatások miatt ugyanakkor nőtt az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek száma, az allergiás, a
mozgásszervezi betegségekkel küzdők aránya, ez utóbbi elsősorban a
mozgásszegény életmódra vezethető
vissza.
Mi, szülők sokat ártunk a gyerekeknek?
Sokat! Meglepő, hogy vannak szülők,
akik csak akkor „elégedettek”, ha az
orvos valamilyen antibiotikumot ír
fel akkor is, ha csak náthás a gyerek,

mintha az antibiotikum helyettesítené
a papírzsebkendőt. Szerintem sok szülő olyan alap dolgokkal nincsen tisztában, mint például lázcsillapítás, és
emiatt sok az orvos-beteg találkozó.
Néhány évvel ezelőtt készült felmérés
alapján mi, magyarok annyi antibiotikumot fogyasztunk, mint a 90 milliós Németországban. Az én vélemény
az, hogy kizárólag indokolt esetben
adjunk antibiotikumot, mert elpusztítja ugyan a kórokozókat, de ezzel a
„jótékony” hatással az is együtt jár,
hogy számos jó baktériummal is végez, felborítja a bélflóra egyensúlyát,
ami nagyon rossz hatással van az immunrendszerre, és ez sajnos idővel
megbosszulja magát. A másik nagy
gond a mozgásszegény életmód. Hiába a mindennapos testnevelés, sokan
nyűgnek tartják, amihez egyes szülők
még asszisztálnak is hisz’ magánrendelőktől kérnek igazolást felmentésre.
A gyereknek nem lesz semmi baja, ha
a testnevelés órán kicsit leizzad, vagy
kifárad, a mozgástól csak erősödik.
Ezzel a sok felelősséggel járó, de
szép hivatásban talán a legnehezebb a gyermekgyógyászat, hiszen
az egészen kicsikkel még nem lehet
szót érteni.
Valóban, egy kis gyermek még nem
tudja megmondani, hogy mi fáj, ezért
az orvosnak ilyenkor objektíven kell

figyelni és a látottakra, a szakmai
tapasztalatokra, a tudományra hagyatkozva megállapítani a betegség
okát. De a szülő, aki pontosan el tudja
mondani, hogy milyen változásokat
észlelt, sokat tud segíteni.
Ön milyen indíttatásból választotta
a gyógyító hivatást?
A családomban mindenki pedagógus,
de én egészen fiatalon eldöntöttem,
hogy nem akarok tanár lenni, mérnök
pályára készültem. Nagyon szerettem
a matematikát, fizikát, technikát, ez
irányú érdeklődésem mai napig megmaradt. Egykori fizika tanárom, Hajdú
Ferenc, aki sok tanulmányi versenyre
készített fel, egyik alkalommal megkérdezte, hogy miért akarok mérnök
lenni, mint a korosztályomból több
pedagógus gyerekeke. De akkor mi
legyek? – tettem fel a kérdést. Legyél
orvos – mondta a tanár úr. A pályaválasztásomat talán ez a beszélgetés is
befolyásolta. Szerettem tanulni, könynyen is ment, így nem voltak nehézségeim az egyetemi évek alatt. A diploma megszerzése után érdekelt volna a
sebészet, de a nyíregyházi kórházban
nem volt felvétel ezekre a területeken,
én pedig nem akartam máshol munkát
vállalni, így a gyerekgyógyászatot
választottam, amit nem bántam meg.
Nagyon szeretek a gyerekkel foglalkozni, könnyen szót értek velük.

Nagyon inspiráló lehet, mikor
gyógyultan megy vissza az orvoshoz a beteg, de mi van azokban az
esetekben, amikor ennél súlyosabb
a helyzet?
A nyíregyházi Jósa András Gyermek
Intenzív és Koraszülött részlegén dolgoztam 15 évig, illetve dolgozom ma
is, heti egy alkalommal. Szeretem ezt
a munkát. Itt nagyon összetett az az
orvos feladata, manuálisabb, mint a
háziorvosi praxis, a különböző gépek
használata, működtetése egy kis technikai előképzettséget is igényel. Ezen
az osztályon sok a súlyos állapotú beteg, s közöttük olyanok, akikkel a legrosszabb is megtörténik. Nagyon nehéz a hozzátartozóval közölni, hogy
a páciens rosszabbul van, vagy netán
meghalhat. De azt megtanultam, hogy
mindig őszintének kell lenni, nem
szabad a családtagokat hitegetni.
Oroszné Terdik Beáta kérdése volt
még, hogy mennyire tartja fontosnak a természetes gyógymódok
alkalmazását/ajánlását páciensei
számára?
Nem ellenzem, de nem is támogatom
a természetgyógyászatot. Nem hiszem
el, hogy például a villanyszerelő egy
áramütés után úgy érzi, hogy ezentúl
természetfeletti erővel bír és kézrátétellel energiát tud átadni. Ez kuruzslás. Azt elhiszem, hogy voltak és
vannak, akik ismerik és tudják, hogy
a különböző gyógynövények milyen
betegségek kezelésére alkalmasak.

Doktor úrnak mi véleménye az
ún. megelőző vitaminokról?
Manapság ezeket divat szedni. Szerintem a legjobb vitamin az, ami a
zöldségekben, a gyümölcsökben
van, amit megeszünk az egészséges
táplálkozás során.
Ön ad a gyermekeinek megelőzés
céljából vitaminokat?
Nem. Fájdalomcsillapítónk kívül mi
nem tartunk odahaza más gyógyszert.
Ön házi gyermekorvos, iskolaorvos és hetente kórházi ügyeletes
orvos. Mikor pihen, mivel kapcsolódik ki?
Szeretek barkácsolni, fúrni-faragni,
amire sajnos egyre kevesebb idő
jut. Főleg fával szeretek dolgozni,
asztalos munkát végezni, de bármit
a lakásban igyekszem magam megszerelni, ha van lehetőségem.
A Nagykállói Hírmondó következő számában kinek adjuk tovább
a válaszadás jogát az Ön által
feltett kérdésre?
Adjuk tovább Tóth Annának, aki
igen nehéz feladatot vállalt, hiszen
gyermeke, a kis páciensem, Tóth
Nándika betegsége miatt otthoni,
gépi lélegeztetésre szorul. A szülők
- egyedüliként a megyében – ezt
felvállalva, megtanulták a gépet és
ezt a nehéz helyzetet kezelni, otthon
szinte intenzívosztályos helyszínt
kialakítva gondoskodnak gyermekükről.
A kérdésem, hogy honnan merítettek erőt, mi ad nekik ennyi energiát,
hogy Nándikát kezelni tudják?
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Tisztelt Városlakók, nagykállói ingatlantulajdonosok!

A 21. századi városok egyik központi problémája a köztisztaság,
az élhető környezet folyamatos
megteremtése, fenntartása, amelyben egyrészt a hulladékkezelés,
másrészt a környezetvédelem, a
közösségi együttélés szabályainak
betartása is kulcsszerepet játszik.

Mindez azonban nem egyszerűen
hatósági, közigazgatási probléma,
sokkal inkább társadalmi-kulturális
jelenségek sorozata, amelyet tovább
fokoz az emberek egymás iránti közömbösségének növekedése, az igénytelenség, amely a minket körülvevő
környezet védelme tekintetében egyre
inkább terjedni látszik. Természetesen maximális tisztelet és köszönet
jár mindazoknak, - mert szerencsére
ilyen emberek is elég sokan vannak akik folyamatosan és tevékenyen részt
vesznek környezetünk szépítésében.
A város köztisztasági helyzetének
színvonalát azonban tovább kell javítani, amely nem valósulhat meg a közterületeken tevékenykedő szervezetek
és a lakosság együttműködése nélkül.
A fentiekre tekintettel az alábbi jogszabályok által az ingatlanok tulajdonosainak kötelezettségeire szeretnénk
felhívni a figyelmet, amelyet nem
pusztán azért kell betartani, mert kötelezően előírják, hanem azért is, mert
mindannyiunk közös felelőssége környezetünk védelme!
Az alábbi rendelkezéseket a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) Önk.
rendelet tartalmazza.
I.) Az ingatlan előtti közterület tisztántartása
Az ingatlan-tulajdonos feladatai:
1.) Az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól,
gaztól, szeméttől - különös tekintettel
a parlagfűtől - megtisztítani.
2.) Az ingatlan tulajdonosának a feladata, az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda
hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig
terjedő teljes területének, legfeljebb az
épület 10 (tíz) méteres körzetén belüli
területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése. Ha az két közúttal
is érintkezésben van, a fenti feladatok
mindkét irányra vonatkoznak!
Fontos tudni, hogy a két szomszédos
terület, épület közötti – kiépített úttal,
járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a
tulajdonosok között fele-fele arányban
oszlik meg.
3.) A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen
található járdaszakasz melletti folyókák
és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása,
továbbá a járműbehajtó átereszeinek
rendszeres karbantartása, tisztítása,
gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.
4.) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt
a nyitvatartás ideje alatt a használó
köteles tisztán tartani és a hulladékot
eltávolítani.

5.) A közterület rendeltetésétől eltérő
célra (árusítás, építési-szerelési munka
stb. céljára) történő használata esetén
a használattal érintett terület közvetlen
környezetét a használó köteles tisztán
tartani.
6.) Közterület, önkormányzati út,
járda rendeltetéstől eltérő használata
csak közterület-használati engedéllyel
történhet, melyet a polgármester ad
ki. Fontos tudni, hogy a közterületen
kialakított díszburkolaton történő parkolás tilos!
7.) Gyom és parlagfű mentesítés,
közterület tisztántartása a zöldterület
ápolása az adott naptári évben folyamatos kell, hogy legyen, melynek tartalmaznia kell az ingatlan virágzó parlagfűtől mentesen tartását, a parlagfű
virágzás előtti és folyamatos irtását,
mely vonatkozik az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttest közötti terület, a
járda- vagy az útszakasz melletti nyílt
árok, továbbá tömb- és úszótelken az
épület utcafronti szakaszának, illetve
az úttest közötti területnek, valamint
két épület közötti közterület felezővonaláig.
8.) A tulajdonosoknak az ingatlanok
előtt lévő madarak fészkelő helyei
alatti közterület szennyeződéstől való
megtisztítását is el kell végezni.
9.) A közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot
el kell helyezi saját gyűjtőedényzetbe,
vagy egyéb gyűjtőeszközbe és elszállításáról gondoskodni kell.

II.) Az ingatlantulajdonos épülete,
telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatok:
1.) A település központjában (belvárosban) folyamatosan, a település
egyes területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő
letakarítása,
2.) Az épület faláról, kerítéséről az
időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása,
3.) Mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló
ágak, bokrok megfelelő nyesése,
4.) Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan
és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem
azonos a tulajdonossal: az építési
munka kivitelezője köteles az építés
területét és közvetlen környékét tisztán tartani.
5.) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és
melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes területet a tulajdonos kötelessége tisztán tartani, a keletkezett
települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról, burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó
eltakarításáról gondoskodni.
III.) Szilárd hulladék (kommunális
hulladék) kezelésével kapcsolatos
fontos tudnivalók:
1.) Az ingatlan tulajdonosváltozását,
vagy ha Ön egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, a tény keletkezését követő
30 napon belül írásban be kell a szolgáltatónak jelenteni. (Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit

Sajnos, erre is van példa

KFT Cím: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.)
2.) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül
köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag
az önkormányzat külön rendeletében
meghatározott közterület-használati
engedély (közterület-használati szerződés) alapján lehet.
3.) Az ingatlantulajdonos köteles a
gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt
időpontban, a közterületen a begyűjtést
végző gépjárművel megközelíthető és
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A
gyűjtőedényt legkorábban a szállítási
napot megelőző napon, 18 órától lehet
kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
4.) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a
közterület szennyezésének elkerülése
érdekében – lecsukott állapotban kell
lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben
úgy kell elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
5.) A kihelyezett gyűjtőedényből még
használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos.
6.) A kihelyezett gyűjtőedény nem
akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként
sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
IV.) Illegális szemételhelyezés
A környezetszennyezés talán egyik
leggyakoribb és legbosszantóbb formája a szemetelés. Mindannyiunk
számára jól ismert, amikor a gyerek
eldobja a csokoládéspapírt, és a vele
levő szülő nem szól rá, amikor a gépjárművekből műanyag üveget dobnak
ki, vagy amikor utak mellé, erdőkben,
erdő szélekre, elhagyatott területekre
hordják a háztartási és egyéb hulladékot.
Az illegálisan lerakott szeméthalmaz
pedig gyorsan növekszik, egyre többen gondolják úgy: szabad a gazda,
hiszen már valaki ezt előttünk is megtette.
Az illegális hulladék pedig szennyezi
a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. A
polgárok tisztességes többsége, aki
környezettudatosan próbál élni és erre
neveli gyermekeit, mélységesen fel
van háborodva az ilyen cselekedetek
láttán és azonnal felmerül benne a kérdés: Hogyan lehetne ezt megszüntetni? Ugyanígy van vele az önkormányzat is!

Ha tenni akarunk mindezek ellen,
akkor először is nem árt tudni, hogy
az illegális hulladék-elhelyezés bűncselekmény! A Büntető Törvénykönyv
248. § (1) szerint „Aki a) arra a célra
hatóság által nem engedélyezett helyen
hulladékot elhelyez, b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve
hulladékgazdálkodási tevékenységet,
illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a
hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.
(3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1)
bekezdésben meghatározott esetben egy
évig, a (2) bekezdésben meghatározott
esetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Az illegális hulladékprobléma országos jellegű, de bízom benne, hogy nem
megoldhatatlan. Reméljük, hogy a város
lakosságának cselekvő szerepvállalásával megszabadulhatunk a közterületeinket és erdeinket elcsúfító mocsoktól.
Az illegális hulladék bejelentésének
fontossága vitathatatlan! Ehhez azonban szükséges mindenkinek a figyelő
szeme, és aktivitása, hogy amennyiben
ilyet tapasztal, akkor arról készítsen bizonyítékot (fénykép, stb.) és jelentse azt
a hatóságoknál, hogy az illegális szemetelők megkapják méltó büntetésüket!
Ügyelni kell arra, hogy a bizonyíték
tényleg bizonyíték legyen, azaz próbáljunk meg minél több fotót készíteni a
helyszínről – de az beazonosítható legyen –, és a bizonyítékról, amely több
szögből is fotózott. Jó, ha a fényképen
van dátum, hogy a későbbiekben ez
már ne jelentsen az ügy lezárásáig gondot. Ezt követően a begyűjtött tárgyi
bizonyítékot és a készített felvételeket
adjuk át a hatóságok részére.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy
visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és változtassunk
helytelen szemétgyűjtési szokásainkon.
Mindenkinek fel kell ismernie, hogy
nem csak jelenünket, de gyermekeink,
unokáik jövőjét is veszélybe sodorjuk,
ha engedjük tovább folytatódni ezt a
folyamatot!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
tv az alábbiak szerint állapítja meg a
hulladék jogellenes elhelyezésével illetve elhagyásával kapcsolatos szabályokat.

1.) Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy
elhagyott hulladék elszállításának és
kezelésének kötelezettsége a hulladék
tulajdonosát vagy korábbi birtokosát
terheli.
2.) Ha a hulladék tulajdonosa vagy
korábbi birtokosa a hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettségét
önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak
személye, aki a hulladékot illegálisan
elhelyezte, akkor a hulladékbirtokosra
vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy
elhagyták.
3.) Az ingatlanhasználó, ingatlantulajdonos mentesül a felelősség alól, ha
azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy
jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra
alkalmas módon megnevezi, és vele
szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – beleértve a védett természeti,
Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem
egyeztethető tevékenységet folytat,
szemetel, a területet más módon
szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A szabálysértés
jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott akár
150 000 Ft-ig is terjedő szabálysértési bírság.
A Szabstv. 196. § (2) bekezdése értelmében, aki települési hulladékot a
közterületen engedély nélkül lerak,
elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek
elkövetője ugyancsak 150 000 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Amennyiben illegális hulladék elhelyezés történik, az alábbi esetekben
számíthat a lakosság hulladékgazdálkodási bírság kiszabására:
Közterületen:
- amennyiben a hulladékban található
bármilyen irat alapján megállapítható
az elkövető személye, továbbá
- közterületen elhelyezett térfigyelő
kamera vagy magánszemély által készített felvételen beazonosítható azon
gépjármű rendszáma, amelyikből a
hulladékot kipakolták.
Magántulajdonban lévő területen:
- amennyiben a hulladékban található
bármilyen irat alapján megállapítható
az elkövető személye, úgy a hulladék
elhelyezője,
-amennyiben nem állapítható meg a
hulladék elhelyezőjének a személye,
úgy az ingatlan tulajdonosa részére
a hulladék elszállítására vonatkozó
kötelezésben megadott határidő eredménytelen eltelte után kerül kiszabásra hulladékgazdálkodási bírság.
(Folytatás a lap következő számában)
Bereczki Mária
jegyző

oKtatás, Kultúra
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Jótékonysági koncert

A magyar középkor dallamvilágát idézték meg a közelmúltban
a nagykállói görög katolikus
templomban, ahol Faragó
Sándor karnagy vezetésével a
Kisvárdai Férfidalárda adott
jótékonysági koncertet. A különleges zenei összeállítást nyújtó
műsor bevételét a kórus a templom felújítására ajánlotta fel.

-A Magyar középkor című koncert
dallamvilága próbálja felölelni azt
az 500 évet, amely a magyarságnak dicsőséget és felemelkedést jelentett – mondta Szivák Gábor, az
együttes vezetője.
Az est első részében a közönség a
középkorhoz, az akkor uralkodó,
Szent Lászlóhoz kapcsolódóan királyénekeket hallhatott, majd a hit

került a felhangzó dallamok középpontjába, végül pedig a kor vitézi
világát igyekeztek megeleveníteni
a XVI-XVII. század szerzői, így
Tinódi Lantos Sebestyén és Balassi
Bálint művein keresztül. A koncerten a kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és
diákjai is közreműködtek.
A jótékonysági esten Jaczkó
György görögkatolikus paróchus
mondott köszönetet az előadóknak. „Akik most jelen voltunk, azt
tapasztaltuk, azt éreztük, hogy öszszeér a lelkünk. Összeér a lelkünk,
amikor magyarul énekelünk, vagy
amikor imádkozunk. A templom az
a hely, ahol az embereknek összeér
a lelke, s kicsit összeér a menny a
földdel is – mondta Jaczkó György
paróchus.

A dalárda a templom felújítására ajánlotta fel az est bevételét

Új magyar rekord született Nagykállóban
Folytatás az 1. oldalról!

A polgármester lelkesítő gondolatai után Harsányi Gézáné városunk
díszpolgára, helytörténet kutató a
híres Kállai Kettős megszületésének fordulatokban gazdag történetét osztotta meg a jelenlévőkkel.
Ezt követően a főszervező, Rózsa
Zoltán irányításával egyszerre
megpendültek a citerák húrjai, majd
pedig felhangzott Nagykálló világhírű táncballadája. Ami egyszerre
volt megható, felemelő és lelelkesítő a jelenlévők számára, ahogyan
a 161 citerás pengette a húrokat és
a 44 énekessel közösen dalolták a
Kállai Kettős sorait. A dallamokat
pedig messze, a harangodi dombo-

Megyei érték a Bürkös Zenekar
Folytatás az 1. oldalról!

-Nagykálló Város polgármestereként büszkeség tölt el, hogy településünkön működik a Bürkös Zenekar, amely az elmúlt két évtized
során méltán szerzett ismertséget,
megbecsülést és szakmai elismerést
határon innen és túl. Az együttes,
amely élen jár a megye népzenei és
népdal kincsének gyűjtésében, megőrzésében és továbbadásában. Nagy
öröm, hogy a bíráló bizottság döntése nyomán a megyei értékek tárát
is gazdagíthatja a zenekar – mondta az eseményen Juhász Zoltán,
Nagykálló Város polgármestere.
-Óriási megtiszteltetés számunkra,
hogy a Bürkös Zenekart is felvették

a Megyei Értéktárba. Mondhatni:
elismerték munkásságunkat, azt
a tevékenységet, amit SzabolcsSzatmár-Bereg megyéért tettünk
az elmúlt évek során – mondta
Kerezsi Antal a Harangodon, amely
nem véletlenül lett a sajtótájékoztató helyszíne. - Az ország számos
néptáncegyüttesének és népzenei
fesztiváljának, folk rendezvényének állandó zenekara vagyunk, de
a legszívesebben mégis a Harangodon szeretünk muzsikálni. Minden
alkalommal örömmel és szívesen
jövünk ide, évről évre július utolsó
hete, a Téka Népművészeti Táborok
ideje, kiemelt esemény mindannyiunk számára, ahol idén egy különle-

ges, Bürkös napot szeretnénk tartani
július 25-én. Bízunk benne, hogy a
jövőben is tovább öregbíthetjük
Nagykálló hírnevét – tette hozzá
Kerezsi Antal prímás.
A sajtótájékoztatón Baracsi Endre
bejelentette azt is, hogy a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
az idei évben a Bürkös Zenekarnak
ítélte a Szentpétery Zsigmond-díjat a népi kultúra fenntartásáért, a
néphagyományok
megőrzéséért,
különösen a népzene értékeinek továbbviteléért, ápolásáért és beillesztéséért. A nagy bejelentések helyszínén, a tánccsűrben a muzsikusok ezt
követően örömzenéléssel zárták az
eseményt.

Néptáncos sikerek

Sokan nem is sejtik, hogy egész
évben milyen keményen dolgoznak a gyermekek és a táncpedagógusok, hogy egy-egy versenyen,
megmérettetésen a fiatalok a
legjobb teljesítményt nyújtsák.

Orbán Lilla. Minden résztvevőnek
gratulálunk a színvonalas teljesítményéhez! A néptánctalálkozón Virágos
Csenge a III. korcsoportban elnyerte
a Pántlikás táncos-díjat, valamint a
zsűri által felajánlott különdíjban is

Nyíregyházán 2018. április 13-án
került megrendezésre a 16. MóraGarabonciás Regionális Gyermek
Szóló Néptánctalálkozó, amely rendezvényről a Kállai Kettős Ifjúsági Néptánccsoport tagjai igen szép
eredményekkel térhettek haza.
A versenyen részt vett táncosok: Tóth
Luca, Molnár Viktória, Baranyi Vanda, Éberhardt-Tar Csenge, Sulomán
Kristóf, Kiss Virág, Hadházi Enikő,
Krammer Petra, Virágos Csenge,

A Kállai Kettős Ifjúsági Néptánccsoport tagjai

részesült. Krammer Petra szintén a
III. korcsoportban Pántlikás táncosdíjat kapott. A csoport legfiatalabb
tagja, Tóth Luca pedig az I. korcsoportban szerezte meg a Pántlikás
táncos-díjat.
Tóth Ildikó

kon túlra is vitte a játékos tavaszi
szél.
A 2004-ben Sándorfalván felállított,
legtöbben együtt citerázók magyar
rekordját több mint öt percig tartó
együtt muzsikálással és énekléssel,
nagybőgő kísérettel és néptáncospár
bemutatójával sikerült megdönteni,
amit Sebestyén István, a Magyar
Rekordok regisztrátora, az egyesület elnöke hitelesített. A hivatalos
megfigyelő egyébként nem először
regisztrált csúcsdöntést Harangodon, 2014 nyarán ugyanis a Téka
Népművészeti Táborban a harminc
órán át tartó táncház rekordot hitelesítette.
-Az elmúlt hetekben összeállítottam

egy egységes hangzóanyagot, amit
elküldtem a többi zenésznek. Az
alapján és a kottakép segítségével
tanulta meg mindenki a Kállai Kettőst játszani. A citerások a próbáikon
készített felvételeket visszaküldték
nekem, ezzel is segítve a gyakorlást,
a közös produkció összehangolását – mondta Rózsa Zoltán zenepedagógus, az esemény ötletgazdája,
a rekodkísérlet főszervezője, aki
beszélt arról is, hogy a csúcsdöntés mellett nagyon fontosnak tartja,
hogy minél több fiatal megismerje a
citerát.
A délután folyamán a citeraegyüttesek
szakmai bemutatójára is sor került,
majd az eseményt táncház zárta.

Kitüntető díjak odaítélése

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívás
tesz közzé a városi kitüntető díjak
odaítélésével és adományozásával
kapcsolatban.

- Ámos Imre-díj adományozható
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális,
művészeti életében, népművészeti
hagyományainak ápolásában hosszú
időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős művészi alkotással
járultak hozzá a város hírnevének
öregbítéséhez, illetőleg művészi alkotásuk általános elismerést vívott
ki a művészeti életben a műértő közösség körében.
- Szilágyi István-díj adományozható
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt
értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük
alapján élen járnak a hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában
és alkalmazásában.
- Korányi Frigyes-díj adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak,
gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő
személyzetnek, szociális intézetben
dolgozónak, valamint példaértékű
munkát végző közösségnek, karitatív szervezetnek.
- Nagykálló Városért-díj adományozható azon személyek vagy cso-

portok részére, akik a város közéletében kiemelkedő munkát végeztek,
tevékenységükkel elismerést vívtak
ki a lakosok vagy a szolgáltatást
igénybe vevők körében. Akik anyagi
hozzájárulással vagy tevékenységük
eredménye révén történő hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Nagykálló Város lakosait, rendezvényeit, a város fejlődését.
Amennyiben ismer környezetében
olyan nagykállói lakost, aki Ön szerint alkalmas és méltó lehet a kitüntető szakmai elismerés valamelyikére, kérjük 2018. július 1-ig tegyen
javaslatot az illető személyére.
A városi kitüntető díj adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a képviselők, a bizottságok
tagjai, továbbá nagykállói szakmai
és civil szervezetek, egyesületek,
intézmények, illetve - legalább - 10
nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
A javaslatokat postai úton, vagy
személyesen Nagykálló Város polgármesterének kell benyújtani. Az
illetékes bizottság véleményezése
után a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot, amely
minősített többséggel dönt a díj odaítéléséről.
A díjak átadására az Államalapítás
ünnepe alkalmából, augusztus 20-án
megrendezésre kerülő programon
kerül sor.
Juhász Zoltán
polgármester

Közélet

6

nagyKállói hírmondó

Mulatós majális Harangodon

Idén is májusfaállítással kezdődött a majális NagykállóHarangodon.

Nagykállóban évről évre a harangodi
dombtetőn állítják fel a város - színes szalagokkal díszített – májusfáját a Kállai Kettős Gyermek
Néptáncegyüttes és a Kállai Kettős
Ifjúsági Néptáncegyüttes közreműködésével. Ezután a tánccsűrben a
két művészeti csoport bemutatóját
láthatta a közönség, illetve részesei
lehettek annak, ugyanis a fiatalok
táncba vitték a nézőközönséget. Ezt
a Kállai Lakodalmas Egyesület produkciója követte. A virtuóz bemutatók után a mulatós zene töltötte be a
Harangodot, amihez a zenét Csonka László muzsikus szolgáltatta. A
nap fellépője V-Zoy mulatós zenész
volt, akivel a tűző nap ellenére is so-

kan együtt mulattak a Harangodon.
A sátrak és a fák árnyékában ezalatt
a bogrács és a fakanál „szakértői”
szorgoskodtak a Májusfakanál elnevezésű főzőversenyen, akik a rendezvény szervezői által felajánlott hozzávalókból slambucot főztek. A zsűri
döntése alapján ezen a napon első
helyezett a Pindur Palota Bölcsőde

munkatársai által készített étel lett.
A gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket a Nagykállói Népművészeti
Egyesület tagjai kézműves foglalkozásokra, a Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület (íj)lövészetre,
a rendezvény szervezői pedig ügyességi, játékos vetélkedőkre várták
Nagykálló-Harangodon.

Díjazták a nagycsaládosokat

Édesanyjukat, nagymamájukat és hozzátartozóikat köszöntötték az egyesület
tagjai

Az anyai szeretetet ünnepelték

A tavasz szép ünnepét, - Anyák
napját - idén is megünnepelték a
Nyolcadiknap Egyesület fiataljai.

A világ számos pontján, így Magyarországon is májusban ünnepeljük az Anyák napját, amely nagyon
régi hagyományokra nyúlik vissza,
tiszteleg az anyai gondoskodás, a
feltétel nélküli szeretet előtt. Az
Óbester Étterem és Kávézóban műsorral kedveskedtek az édesanyák-

nak, nagymamáknak és hozzátartozóknak a Nyolcadiknap Egyesület
fiataljai, akik nagy izgalommal készültek erre a fontos eseményre. A
már hagyománynak számító rendezvényüket versekkel és énekekkel tették szebbé. A hozzátartozók
meghatottan fogadták a köszöntést.
A fiatalok ezután saját készítésű
ajándékkal lepték meg szeretteiket, illetve a meghívott vendégeket,
majd vendégül látták őket.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) 2018. május 12én tartott közgyűlésén Csonkáné
Kerezsi Katalin alelnökünk
hosszú évek aktív munkájáért
NOE-díj elismerésben részesült.
Katalin három gyermek édesanyja.
Mindennapjait az unokákkal való
foglalatosság színesíti. A kezdetektől tagja a nagykállói Családi Kör
Egyesületnek. A szervezet életében
egy mély hullámvölgy után szinte a
semmiből élesztette újjá. Saját életének nehézségei mellett mindig jutott
ideje segíteni mások problémáinak
megoldásában. Mindig, mindenkit

meghallgatott. Nem csoda, hogy
neve összefonódott az egyesülettel,
több éven át töltötte be az elnöki
tisztséget. Neki köszönhető, hogy a
nagykállói egyesület mindig aktívan
jelen volt a régiós és országos rendezvényeken. Számtalan kirándulást
szervezett. Mindig aktív résztvevője
volt a választmányi üléseknek. Határozott véleményét bátran felvállalta,
az esetleges konfliktusok ellenére is.
A NOE elnöksége Bégányi
Györgyné tagtársunkat, az
egyesületben végzett kiemelkedő
munkájáért, Elismerő Oklevéllel
jutalmazta.

Zsóka három gyermek édesanyja. A
kezdetektől tagja a nagykállói Családi Kör Egyesületnek. Életében
számos megpróbáltatásnak volt kitéve, de az egyesület mindig fontos
volt számára. Több éven át volt a
nagykállói szervezet elnökhelyettese. Az utóbbi években szinte az
összes program szervezésében részt
vett. Tevékenysége különösen kiemelkedett egy-egy esemény szervezésében. Válaszmányi üléseken
is gyakran képviselte a nagykállói
egyesületet.
Pataki János
a nagykállói egyesület elnöke

Adatgyűjtés kezdődött
Nagykállóban
A Központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatja a lakosságot, hogy
Nagykálló egy részén kötelező
adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a
korábbi évek gyakorlata szerint. Az
összeírók május 23-a és június 15-e
között keresik fel a háztartásokat. A
felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási száma és neve: 2218
Egyéni gazdaságok júniusi öszszeírása, 2018. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából igazolvánnyal ellátott

kérdezőbiztosok végzik, Nagykálló
Városban: Jaczináné Balogh Ibolya.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választották ki, matematikai-statisztikai
mintavételi
módszerrel. A válaszadás a kijelölt
háztartások számára kötelező. Az
adatfelvétel kizárólag statisztikai
célból történik. A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Malakucziné Póka Mária
KSH főosztályvezető

Az idősotthonokban élőket köszöntötték

A Nefelejcs Idősek Klubja anyák napi műsorral kedveskedett az Idősek Otthonában élőknek. A klubtagok nem
csak Nagykálló, hanem Napkor és Bököny idősek otthonait is felkeresték és ünnepi műsorral köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat. A zenés összeállítás mellett versekkel, tréfás jelenetekkel szórakoztatták az otthonban élőket, akik boldogan énekelték velük az ismert nótákat, meghatódva hallgatták a verseket, jókedvre derültek a humoros előadásokon. Az idős lakók a jövőben is örömmel várják vissza a Nefelejcs Klub tagjait.

Egészségfejlesztési Iroda nyílt
Nagykállóban
A
SzabolcsS z a t m á rB e r e g
Megyei
Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház
(SZSZBMK) pályázatot nyújtott
be az EFOP-1.8.19-17-2017-00029
kódszámú projekt megvalósítására
„Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése –
népegészségügy helyi kapacitás
fejlesztése” címmel, melynek köszönhetően a Nagykállói Járásban
- Egészségfejlesztési Iroda (EFI) felállítására és működésének megkezdésére került sor 2018. március 1-től
a nagykállói Sántha Kálmán Szakkórházban, mely az Európai Szociális Alap támogató finanszírozásával
valósulhat meg.
Az EFI célkitűzése az egészségügyi
ellátórendszer – elsősorban- primer
prevenciós funkcióinak fokozása, a
lakosság egészségtudatosságának növelése és az egészségfejlesztés. Ezen
célok elérése az önkormányzatok,
az alapellátást biztosító szolgáltatók
(egészségügyi és szociális szféra),
a járásban található egészségügyi
intézmények és nevelési-, oktatási
intézmények, a civil szervezetek, az

egyházak együttműködésével
kerülnek megvalósításra.
Irodánk és a működtetett programsorozat alapvető céljai közé
tartozik a szív-érrendszeri, a
daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása, az egészséget meghatározó életmód, illetve
az egészségmagatartást befolyásoló
szokások, attitűdök javítása és a járás lakosság egészségtudatosságának növelése. Átfogó célunk pedig
az érintett járásokban élők életminőségének javítása, a népegészségügyi
eredménymutatók pozitív irányba
történő előmozdítása.
Főbb szolgáltatásaink (amiben az
Ön és családtagjai segítségére lehetünk):
• általános állapotfelmérés [vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, hemoglobin szint mérés, testzsír% és
testtömeg-index (BMI) számítás,
kilégzési kapacitás mérés],
• életmód tanácsadás [egészséges
táplálkozás és rendszeres mozgás
alapelveire épülve],
• mozgásterápiás tanácsadás,
• szív-és érrendszeri klub,
• cukorbeteg klub,
• szülőklub,
• idősek klubja [életminőséget, aktív időskort elősegítő programsorozat],
• középiskolai mentális egészség-

Már tizenöt éve, hogy útja elvezetett,
Földi életét Isten dicsőségére teljesítette.
Jézus útját járta és Őt szolgálta,
Gyógyító tudását néki felajánlta.

…Egyszerűség, jókedv, derű és vidámság
Szívéből áradt az igaz keresztényi jóság.
fejlesztés [egyéni és csoportfoglalkozások, iskolai egészségnapok
szervezése],
• munkahelyi egészségfejlesztés,
• káros szenvedély leküzdésében
való segítségnyújtás érintettek és
családtagjaik részére [egyéni és
csoportfoglalkozás].
Irodánk elérhetőségei:
EGÉSZSÉGFEJLSZTÉSI
IRODA- Nagykállói Járás
Sántha Kálmán Szakkórház
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
E-mail:
efi.nagykallo@szszbmk.hu
Tel: +36-42-563-850
A megadott elérhetőségeken keressék munkatársainkat bizalommal,
vegyenek részt városi szűréseinken,
egyéni ill. csoportos foglalkozásainkon!
Keressen minket további információkért facebook oldalunkon!
Egészségfejlesztési Iroda
Nagykállói Járás

a Nagykállói Hírmondó
szerkesztőségébe:

Ahol csak lehetett mindig segített,
Orvosi tudással, hittel méltósággal
Erejét, idejét sohasem kímélte,
Sok kitüntetést kiérdemelte.
Jutalomra, elismerésre soha sem vágyott,
Városunkra örökségül emberséget hagyott
Neve és emléke áldott legyen az utókor
számára
Példaképpen éljen!
Magyar Lászlóné

E L H U N Y TA K 2018. április-május
Gulyás József (Kisbalkányi út)
Jaczina Jánosné (Kert u.)
Donka János (Kossuth út)
Botka Lajos (Bem u.)
Brinkusz János (Simonyi út)
Tisza Mihályné (Balassi B. u.)
Szikszai József (Táncsics M. u.)
Vislóczki György Zoltán (Sport zug)
Diósi Mihályné (Csokonai u.)
Orosz Jánosné (Kossuth út)
Borsi Istvánné (Kossuth út)
Haklik Zoltánné (Jókai M. út)
Herczku Jánosné (Kossuth út)
Fazekas József (Rózsa u.)
Nyeste István (Szakolyi út)
Sáfrán György (Kisbalkányi út)
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nagykalloihirmondo@
gmail.com
e-mail címen.

www.nagykallo.hu

Kati doktornőre emlékezve

Áhítatos hite, melybe kapaszkodott,
Sok elesett embert talpra állított.
Elveiben erősen bízott, bátran kitartott,
Betegeket nem csak testileg, lelkileg is
gyógyított…

Hirdetését kényelmesen,
otthonról is elküldheti

Nagykálló
Város
honlapja

Közélet
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nagyKállói hírmondó
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Kalodás, méteres
bükk tűzifa,
keményfa brikett
kis és nagy tételben,
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telepén

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA
és mindenféle

MOBILKLÍMA
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Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019
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: június 27. (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!

Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában
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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

mozaiK
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JAKAB MELODI június 22-én 8 éves,
JAKAB BIANKA június 30-án 16 éves.

GuRA HANNA

Ebből az alkalomból kívánunk számukra nagyon sok
boldog születésnapot!
Anya, apa, a nagyszülők és a család
I N G AT L A N
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

Nagykállóban,

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 fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával
–melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érdekelne. Telefon:
+36 20 315 4687

Nagykálló Nyírfa u. 1. (régi Bercsényi u. 15.) szám alatti családi ház eladó. Telefon: +36 20 938 3269

175X110 cm–es pehelypaplan (10 000 Ft), kézi
kisvetőgép (15 000 Ft), 2 LE áramfejlesztő motor (15 000
Ft). Érdeklődni: Nagykálló, Biriszőlő út 57. Telefon:
+36 30 387 6468

Ágyazható, ágyneműtartós, drapp színű sarok ülőgarnitúra, világos színű, kihúzhatós rekamié ágyneműtartóval, fa
karfával eladó. Telefon: +36 70 409 7549
Használt tetőcserép eladó. Telefon: +36 20 441 5493
Eladó: 120 db cserép, 2 db 110 és 1 db 220 literes

boroshordó, kihúzható ülőgarnitúra, két fotel. Telefon:
(42) 263 642

Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, újszerű állapotban olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 12.
sz. alatt.
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
Automata

Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, nappalis, fürNagykertiszőlőben meggyes és mellette
lévő szántó bérbeadó. Telefon: (42) 263 669

50 literes műanyag ballon, gázóraláda, 2 pár új, 43-as fekete félcipő, régi rádió, lemezjátszó, video lejátszó kazettákkal olcsón eladó. Telefon: +36 20 492 0715

dőszobás ház eladó. Telefon: +36 20 382 8478

Bérbe

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

Nagykállóban

1360 nm-es építési telek - bekerítve –
eladó. 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
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. Irányár: 2,7 MFt. Telefon: +36 30 320 7646

ALBÉRLET
Egyedül élő, nyugdíjas hölgy kisebb lakást (egy szoba-

konyhás) keres albérletbe Nagykálló területén. Telefon:
+36 30 533 1963

ELADÁS-VÉTEL

Eladó: diófaág (karvastagságú), használt mosógép, 2 db

éjjeli szekrény, függönykarnis. Telefon: +36 20 441 5493

Nagyon boldog 5-ik
születésnapot!
Anya, Enikő mama,
Miki papó, Feri papó,
dédszüleid, Anita és József

Eladó

mosógép (10 000 Ft), tolóajtós szekrény
(10 000 Ft) eladó. Telefon: +36 30 259 2700

Nagykálló,

nagyKállói hírmondó

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

Régi

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

Gyerekheverő,

tükör, előszobafal, TV, középszőnyeg, fagyasztóláda, magnós rádió eladó. Telefon:
+36 20 628 5595

„Ezer csillag ragyog az égen,
Van nekem egy reménységem.
Kinek mosolya ragyogóbb az összes
fénynél,
Ki jelenléte is többet ad a reménynél.
Nélküle csak egy senki lennék,
Semmi hasznosat nem tennék.
Fontos lettem egy csodás lánynak,
Nincs is jobb érzés egy anyának.
Múlnak a percek, s múlnak az évek,
Édesem, mindig szeretlek Téged!”

Köszöntő

Nyugdíjas városlakót köszöntött
a közelmúltban Juhász Zoltán,
Nagykálló polgármestere. Szarka
Ernőnek 80. születésnapja alkalmából gratulált és a jókívánságok
mellett Nagykálló Város Önkormányzat emléklapját adta ad a város vezetője.
Ernő
bácsi
Tiszagyulaházán
születtem 1938. április 21-én.
Nagykállóba 1964-ben költözött.
Feleségével 1967-ben kötöttek házasságot, akivel tavaly már aranylakodalmukat ünnepelhették. A há-

zaspárnak két gyermeke született
– Ildikó és Ernő -, akik négy unokával ajándékozták meg szüleiket.
Ernő bácsi Tiszaújvárosban, majd
Nyíregyházán az építőiparban
dolgozott, később Nagykállóban
a költségvetési üzemben, innen
ment nyugdíjba. De azóta is aktív.
„Kertészkedem, segítek a feleségemnek, főleg a bevásárlásban és
sokat kerékpározok, gyalogolok,
talán ez lehet a hosszú élet titka”
– mondta vidáman a szépkorú városlakó.

LAKÁST VÁSÁROLNA?
ÉPÍTKEZNE?
NEM JOGOSULT AZ ÁLLAMI
KEDVEZMÉNYEKRE?
Igényeljen Takarék
Otthon Hitelt!

Szobabútor, heverő, franciaágy, dohányzóasztal, fotel,
szőnyeg eladó. Telefon: +36 70 278 4264

Eladó:

THM

Eladó:

2,26%8,74%

teraszajtó 210X90-es (műanyag), teraszajtó
230x80-as (fa), ablak 180x150-es (fa), asztali korongvágó,
hurkatöltő, kézikocsi, 2 db TV antenna. Érdeklődni lehet:
naponta 18 óra után. Telefon: (42) 264 294
4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap rézkilincscsel, új Zanussi, fehér színű szagelszívó (3 m cső+könyök),
Zanussi elöltöltős mosógép (megkímélt állapotban), sötétbarna, négyajtós sarokszekrény (polcos-akasztós-fiókos),
fotelbe való masszírozó (fej, hát, láb), 54/56-os bőr motoros nadrág. Telefon: +36 30 320 7646



hirdetési szelvény
A hirdetés szövege:

www.tiszantulitakarek.hu

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra
érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét – a pontos összeg
ismeretének hiányában – THM nem tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve
a hatályos jogszabály ﬁgyelembevételével történt, a THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények mértéke befolyásolja. Kérjük, a hitelfelvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitelek pontos kondícióiról!

Név:
Cím:



Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. június 27. 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 tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Otthon Hitelek
3 kamatozási típusára vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és a jelzaloghitel.takarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz.
A Takarék Otthon Hitel a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.

