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Ezer rózsatövet ültettek ki

Április elején kezdődött a 
Nagykállói Általános Iskola felső 
tagozatos épületének felújítása. 
Az önkormányzat közel 400 mil-
lió forintot nyert az alsó és a felső 
tagozat épületeinek energetikai 
korszerűsítésére. 

Nagykálló Város 
Önkormányzata 
394 743 733 forint 
támogatást nyert 
„A Nagykállói 
Általános Iskola 
épületeinek ener-

getikai korszerűsítése” címmel a 
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 
azonosítószámú pályázatán. A támo-
gatásnak köszönhetően az oktatási 
intézmény mindkét (alsó és felső) 
tagozatának helyet adó épületegyüt-
test felújítják. 
A következő hónapokban a rekonst-
rukciós munkák során megtörténik a 
nyílászárók cseréje, a külső homlok-
zat szigetelése, a fűtési- és haszná-
lati melegvízellátó rendszer korsze-
rűsítése, valamint háztartási méretű 
kiserőmű, napelemes rendszer kerül 
beépítésre. 
- Az önkormányzat már régóta sze-

rette volna felújítani a két épületet, 
így nagy öröm számunkra, hogy 
erre most sor kerül. Egyrészt azért, 
mert a város központjában található, 
meghatározó épületek modernizálá-
sa történik meg, másrészt a korsze-
rűsítési és kivitelezési munkák befe-
jezése után jelentősen csökken majd 
az intézmény fenntartási költsége 
– mondta Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere. 
Az általános iskola felső tagozatos 
épületén a közelmúltban kezdődött 

felújítási munka során már kicserél-
ték a nyílászárókat, ezzel párhuza-
mosan végzik a fűtéskorszerűsítést 
is, hogy a következő tanévet már egy 
kívül-belül megújult intézményben 
kezdjék a diákok 
és tanárok.

Kívül-belül megújul az iskola

A két épületet közel négyszázmillió forintból korszerűsítik

A város több pontjára ültettek rózsát

A tavaszi sugár aranyburokba fonta
A zsenge bokrokat, s a bimbók reszkető
Selyemgubóiból zománcos fényű pompa,
Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő… 

(Tóth Árpád)

Virágba borulásukkor szín-
pompás díszei lesznek majd a 
nagykállói köztereknek a közel-
múltban kiültetett rózsatövek. 

Az évszakváltás városunkba is új 
feladatokat hozott, a köztereken 
már javában tartanak a tavaszi 
munkák. Az ősszel beültetett vi-
rágágyások tisztítása, beültetése 
is folyamatban van. A közmunka-
programban résztvevők ezekben a 
napokban 1000 rózsatövet ültettek 
ki Nagykálló köztereire.
A rózsákat kedvezményes áron, 
Szeged mellől Deszkről, az ország 

egyik legnagyobb rózsatövet elő-
állító gazdaságából vásároltuk, hi-
szen ezek a virágok hosszú évekre 
meghatározzák a település arcula-

tát – véli a város vezetője, Juhász 
Zoltán.
- Az ezer rózsatő elsősorban a teme-
tő melletti ágyásokba, illetve a kör-
forgalom virágágyába került, emel-
lett a Kállai Kettős és a Szabadság 
térre, a református, a római katoli-
kus, a görögkatolikus templomok 
köré, az általános iskola és a posta 
épületéhez, továbbá Kiskállóba a 
kápolna melletti térre és a Haran-
godra – sorolta Nagy Ilona város-
gazda. - A növénytöveket trágyázott 
földbe helyeztük ki a mezőgazdasá-
gi közmunkaprogramban résztvevő 
munkatársakkal. Mivel még hide-
gek a reggelek a friss hajtásokat és 
a gyenge rügyeket homokkúpokkal 
védjük, s ezeket májusig nem bont-
juk ki. Folytatás a 3. oldalon!
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Ülésezett Nagykálló Képviselő-testülete

Egyedülálló  
kezdeményezés

Házszámtáblák elhelyezése

A maga nemében egyedülálló 
kezdeményezés indul útjára 
Nagykállóban, amely a közösségi 
oldalaknak és az online hírportál-
oknak köszönhetően már az ország 
számos pontján terjed és példaér-
tékűnek bizonyul.

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. április 11-
én tartott ülésén döntött arról, hogy 
a város költségvetéséből 1 000 000 
forintot különít el arra, hogy a város 
területén élő, chip regisztrációval 
nem rendelkező kutyák is megkap-
ják a szükséges ellátást. Ez az összeg 
a helyi állatorvos által elvégzendő 
chipezés, veszettség elleni védőoltás 
és ivartalanítás díját fedezné, amely 
ebenként kb. 18 000 Ft. Mivel a tör-
vény konkrét szabályokat határoz 
meg a kutyatartással és az állatok-
kal való bánásmóddal kapcsolatban, 
ezért Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete ezzel az in-
tézkedéssel a kutyatulajdonosoknak 
szeretne segítséget nyújtani a tartásra 
vonatkozóan. A hatályos jogszabály 
figyelmen kívül hagyása nem csak 
magát a kutyát veszélyezteti, de állan-
dó veszélyt jelent a tágabb környezet-
re: a közbiztonságra, a köztisztaságra 
és a közegészségügyre is, egyúttal a 
prevencióval szeretnék elérni, hogy 
ne legyenek utcán kóborló, azonosí-
tatlan állatok, amelyek befogás utána 
a gyepmesteri telepre kerülnek.
Nagykálló Város Önkormányzatának 

határozott álláspontja, hogy nem az 
utcán kószáló ebeket kell „büntetni”, 
hanem a városlakókat a felelős állat-
tartásra tanítani!
A chipezés és ivartalanítás igénylé-
se iránti kérelmet 2019. május 1-től 
Nagykálló Város Polgármesteri Hi-
vatalának ügyfélszolgálatán (Kállai 
Kettős tér 1. szám alatt) lehet benyúj-
tani. A kérelmek átvehetők a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, 
vagy letölthetők a www.nagykallo.hu 
oldalról.
A felhívásra (chipezésre, védőoltás-
ra, ivartalanításra egyben) azok a 
Nagykálló Város közigazgatási terü-
letén élő tulajdonosok jelentkezhet-
nek, akiknek kutyája legalább a hat 
hónapos kort elérte. Ezt az állatorvos 
külső vizsgálat elvégzése után is meg 
tudja állapítani. Magát a kutya tulaj-
donosának valló személynek írásban 
kérnie kell az állat ivartalanítását az 
állatorvostól.
Kérünk minden kutyatulajdonost, aki 
a szükséges, jogszabály által előírt 
kötelezettségét még nem teljesítette, 
éljen ezzel a lehetőséggel!

Bereczki Mária
Nagykálló Város jegyzője

Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. április 11-
én tartotta soron következő ülését.

Elfogadta a Képviselő-testület a 
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség és a Nyíregyházi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság előző évi 
tevékenységéről készített beszámoló-
ját. A napirendi pont megtárgyalások 
elhangzott, hogy jó az együttműködés 
a két szervezettel, nagy segítségére 
vannak a városlakóknak, ugyanis a 
hetek óta tartó szárazság miatt nőtt 
a tűzesetek száma településünkön 
is. Továbbá elhangzott, hogy azok, 
akik (a jelenleg is érvényben lévő) 
országos tűzgyújtási tilalom idején, 
illetve az önkormányzati rendeletben 
meghatározott időszakon túl avart, 
vagy kerti hulladékot égetnek, annak 
észlelését a katasztrófavédelem felé 
jelezhetik.

* * * * *
Megtárgyalta és elfogadta a Képvise-
lő-testület a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról és az 
értük fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendeletet. Az előírás 
a kistérségi étkeztetés, házi segítség-

nyújtás, a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás, támogató szolgáltatás, 
nappali ellátás, valamint bentlakásos 
intézményi ellátás igénybevételének 
díjait és annak lehetőségeit tartal-
mazza. Ez alapján a Dél-Nyírségi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tató Központ Nagykállói Intézmény-
egység térítési díjai az alábbiak sze-
rint alakulnak:
1. Szociális étkeztetés
a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel 

esetén: 370.-Ft /nap
b.)  Lakáson történő étkeztetés esetén: 

440.-Ft/ nap
2.  Házi segítségnyújtás gondozási 

óradíja: (ÁFA mentes)
a)  Szociális segítés 200.-Ft/óra
b)  Személyes gondoskodás 200.-Ft/

óra
3.  Időskorúak nappali ellátása: 

(ÁFA mentes)
a)  Napközbeni tartózkodást igény-

bevevőkre, étkezés igénybevétele 
nélkül: 0.-Ft/nap

b)  Napközbeni tartózkodást és ott ét-
kezést igénybe vevőkre: 370.- Ft/
nap

4.  Fogyatékos személyek nappali 
ellátása (ÁFA mentes): 0.-Ft/nap

5.  Jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás: 0.-Ft/nap

6.  Idősek otthona 2.266.- Ft/nap 
67.980.- Ft/hó

* * * * *
Döntöttek az ülésen arról, hogy 
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az idei évben 
is támogatást nyújt a városban mű-
ködő önszerveződő közösségek 
számára. Ez alapján a Karitatív 
Alapra beérkezett kérelmek vonat-
kozásában - négy egyesület részére -  
685 000 Ft támogatást ítéltek meg. 
A Közbiztonsági Alapban rendel-
kezésre álló 685.000 forintot két 
egyesület megosztva kapja. Az Ok-
tatási és Kulturális Alap kiírására 
tíz egyesület nyújtott be kérelmet, 
részükre összesen 3.425.000 forint 
támogatást ítéltek meg. 
A Sport Alapra  nyolc egyesület pá-
lyázott, közöttük 8.220.000 forint 
támogatást osztott szét Nagykálló 
Város Önkormányzat Képviselő-
testülete. 

* * * * *
Módosította a testület a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól 
szóló 21/2014.(XII.18.) Önk. ren-

deletét. Ez alapján a rendelet 10. 
§ (2) bekezdés c.) pontja a módo-
sítást követően az alábbiak szerint 
változik: „ha a beépített és a be-
építetlen ingatlanok előtti terület 
tisztántartásáról, gyommentesíté-
séről, a járda és úttest fölé benyúló 
ágak, bokrok megfelelő nyeséséről 
nem gondoskodik a tulajdonos, 
vagy használó, akkor a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sér-
ti meg”. Ez a paragrafus korábban 
nem csak az ingatlan előtti, hanem 
az ingatlanon belüli rendben tartás-
ról is szólt, amelyet most töröltek 
az előírásból.
Hatályon kívül helyezték a rendelet 
d.)  pontját, amely a beépítetlen te-

rületekre, esetlegesen előírta, 
hogy a tulajdonosok nevét, elér-
hetőségét táblán ki kell tenni.

* * * * *
Elfogadta a Képviselő-testület 
a Ratkó József Városi Könyvtár 
2018. évi beszámolóját és 2019. évi 
munkatervét, továbbá döntöttek az 
intézmény új nyitvatartási rendjé-
ről is. Az olvasók körében végzett 
igényfelmérést figyelembe véve 
hozzájárult a testület, hogy 2019. 

május 1-től a Ratkó József Városi 
Könyvtár az alábbiak szerint tart-
son nyitva:
Hétfő, szerda, péntek: 9.00-15.00 
óráig
Kedd, csütörtök: 9.00-17.00 óráig
Adott hónapban két szombat (vál-
tozó) 9.00-12.00 óráig.

* * * * *
Hozzájárultak a képviselők a 
Retromobil Klub Románia- Nagy-
várad és a Gépészkovács Hagyo-
mányőrző Egyesület Újfehértó 
által 2019. június 21-22-én meg-
rendezésre kerülő veterán rally 
Nagykálló Város területén történő 
áthaladásához, valamint a település 
címerének a támogatók közötti fel-
tüntetéséhez az eseményt népsze-
rűsítő felületeken.

* * * * *
Támogatta a testület Tamásné 
Herczku Beáta, mint nagykállói 
civil, egészségmegőrző csoport 
tagjának kérelmét, amely arra irá-
nyult, hogy a Képviselő-testület 
engedélyezze részükre - civil meg-
mozdulás keretében – a Nagykálló, 
Bátori úton kitördelt facsemeték 
pótlását. 

A mentőszolgálat, tűzoltóság, rend-
őrség, posta, közműgazdák, egyéb 
szervek, lakosok folyamatos vissza-
jelzése, hogy Nagykálló területén az 
egyes ingatlanok cím szerinti beazo-
nosítása sok esetben lehetetlen az ut-
cák rendezetlen házszámozása miatt. 
Életveszélyes riasztások alkalmával 
mentőszolgálat, illetve a tűzoltóság 
nem találja a megfelelő címet és kés-
lekedve történik az intézkedésük. 
A fentiekre figyelemmel kérem a 
Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, hogy 
a házszámrendezésnek megfelelően, 
az ingatlanokra jól látható formában, 
a házszám kihelyezését haladéktala-
nul elvégezni szíveskedjenek!
Felhívom figyelmüket, hogy 
Nagykálló Város Önkormányzat a 

közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól szóló 21/2014. (XII.18) 
rendelet 13.§-a szerint: „A közösségi 
együttélés alapvető szabályait sért az 
ingatlan használója, kezelője ennek 
hiányában az ingatlan tulajdonosa, 
aki a házszámtábla beszerzéséről, 
kihelyezéséről, olvasható állapotban 
tartásáról, szükség szerinti cseréjé-
ről, pótlásáról nem gondoskodik.” A 
rendeletben meghatározott sértő ma-
gatartás elkövetőjével szemben 150 
ezer forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki, amelynek legala-
csonyabb összege 5 ezer forint.

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!
Sajnos, a házszámok nem megfelelő 
használata mindennapos problémát 

jelent az ideérkezőknek.  A helyben 
lakók felelőssége, hogy egy ilyen 
apró figyelmességgel, mint a ház-
számok megjelenítése az ingatlanon 
könnyítsék az ide látogatók tájéko-
zódását. Kérem, érezzék át ennek 
felelősségét, mert bármelyikünk 
kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy 
azonnali segítségre lenne szüksége, 
és a segítség csak késlekedve érkezik 
meg egy rossz házszámtábla vagy a 
házszámtábla hiánya miatt.
Az ingatlan címéről felvilágosítást 
Nagykálló Város Polgármesteri Hi-
vatalában (4320 Nagykálló, Kállai 
Kettős tér 1.) a műszaki osztályon /I. 
em. 215 ajtó/ lehet kérni.

Bereczki Mária
jegyző

Lakossági tájékoztató

Egy százalék is számít
Idén május 20-ig lehet rendelkezni a 

személyi jövedelemadó 1+1 százaléká-
ról. Ne felejtse, az Ön egy százaléka, 

másoknak hatalmas segítség.

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

munkáját, további eredményes működé-
sét. Adószámuk: 18812545-1-15

* * * * *
Személyi jövedelemadója 1 százalé-
kának felajánlásával Ön is támogat-

hatja a Nagykállói Polgárőr Egyesület 
munkáját.

Adószámuk: 18795103-1-15
* * * * *

Ön ismét dönthet arról, hova kerüljön 
személyi jövedelemadójának 1 száza-
léka. Ami Önnek néhány percbe kerül, 
az nekünk óriási segítség, hiszen ennek 

köszönhetően tehetünk a közössé-
gért, segíthetjük a hátrányos helyzetű 

embereket, támogathatjuk a tehetséges 

fiatalokat. Kérjük, hogy amennyiben 
céljainkkal egyetért, jelölje meg kedvez-
ményezettként a Nagykállói Nőszövet-
séget. Adószámunk: 18814310-1-15

* * * * *
Jövedelemadója 1 százalékának 

felajánlásával kérjük, támogassa Ön 
is a Nagykállói Beteg Gyermekekért 

Alapítvány munkáját, hogy a jövőben is 
segíthessük az itt élő beteg gyermekeket 

és családjaikat.
A Nagykállói Beteg Gyermekekért 

Alapítvány adószáma: 18811283-1-15
* * * * *

Köszönjük, ha személyi jövedelemadó-
jának 1 százalékával támogat bennünket. 
A Nagykállói Népművészeti Egyesület 

adószáma: 18803729-1-15
* * * * *

Idén támogassa Ön is személyi jövede-
lemadója 1 százalékának felajánlásával 
a Pindur-Palota Egyesületet, amely a 
Nagykállói Bölcsőde gyermekeinek 

nevelését segíti. A Pindur-Palota Egye-
sület adószáma: 18803602-1-15

A Kállai Lakodalmas Egyesület tagjai 
szeretnének megkérni minden kedves 

nagykállói barátot, ismerőst, a népi kul-
túrát szerető és támogatni szándékozó 
egyént, hogy jövedeladójuk 1 száza-
lékával lehetőség szerint támogassák  

egyesületüket! 
A Kállai Lakodalmas Egyesület adó-

száma: 18817650-1-15
* * * * *

Kérjük, hogy adója egy százalékának 
felajánlásakor a NYOLCADIKNAP 
EGYESÜLETET jelölje meg ked-

vezményezettként, támogatva ezzel a 
Nagykállóban és környékén lakó fogya-
tékkal élő gyermekeket és felnőtteket.

Adószámunk: 18806306-1-15
* * * * *

Kérjük, a személyi jövedelemadó 
1%-nak felajánlásával támogassa a 

Nagykállói Városvédő Egyesület tevé-
kenységét.  Programjaink: városszépítő 

akciók, nemzetközi ifjúsági csereprogra-
mok, közösségi kert működtetése 
Adószámunk: 18792980-1-15
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A Nagykállói Hírmondó előző 
számában Gáll László gazdálkodó, 
Linczenbold Máté almatermelőt 
kérdezte arról, hogy miért válasz-
totta ezt a kockázatos tevékenysé-
get, amit a mezőgazdaság rejt ma-
gában, illetve mi volt az oka annak, 
hogy Nagykállóba költözött? 
Már a szüleim, nagyszüleim, 
dédszüleim is mezőgazdasággal fog-
lalkoztak. Fő tevékenységük a gyü-
mölcstermesztés volt. A testvéreim-
mel - iskola után, hétvégén - amikor 
munka volt a földeken, vagy a gyü-
mölcsösben segítettünk, lényegében 
belenőttünk a mezőgazdaságba. A 
szüleim olyan ügyesen „terelgettek” 
bennünket, nem erőltették a gazdál-
kodást, hanem úgy neveltek, hogy 
érezzem: nekem is fontos a családi 
gazdaság. Középiskolásként a Kecs-
keméti Piarista Gimnáziumban, majd 
a Szegedi Egyetemen tanultam, de a 
nyári szünetben továbbra is besegí-
tettem az otthoni munkába. A vállal-

kozásunkban 10 emberrel már évek 
óta együtt dolgozunk, a szezonban 
pedig további 100-150 embernek tu-
dunk munkát adni.

A vállalatot pedig fiatalos lendü-
lettel ma már Ön irányítja.
Az egyetemi tanulmányaim után, 
amikor hazaköltöztem, idősödő szü-
leim úgy döntöttek, hogy átadják ne-
kem a gazdaság vezetését, de a nagy 
horderejű döntéseket közösen hoztuk 
meg. Azóta is együtt gondolkodunk a 
gazdaság jövőjéről, arról, hogyan tud-
nánk fejlődni, több lábon állni, hogy 
ne legyünk kiszolgáltatva a piacnak. 
Így született meg az az ötlet, hogy 
egy gyümölcs- és zöldségfeldolgozó 
üzemet hozzunk létre. Hatalmas be-
ruházással, a legmodernebb működé-
si rendszerrel felszerelt üzemet sike-
rült az idei évben megvalósítanunk, 
ami nemzetközi viszonylatban is 
megállja a helyét. Óriási kockázattal 
és munkával járt ezt a folyamat, de 
ezek nélkül nem tudtunk volna előre 
lépni, s egy olyan beruházást meg-
valósítani, amivel a későbbiekben a 
környéken élő gazdáknak is segítsé-
gére lehetünk az almafeldolgozás-
ban. Egyelőre, új piaci szereplőként, 

a fogyasztók minél szélesebb körével 
szeretnénk megismertetni az Almatár 
márkanévvel ellátott termékeinket.

Mennyire könnyű vagy nehéz 
most új piaci szereplőként megje-
lenni, értékesíteni?
Borzasztóan nehéz! Első lépésben 
a magyar piacot céloztuk meg, de a 
későbbiekben természetesen szeret-
nénk jelen lenni a nemzetközi keres-
kedelemben is.

Ez a feladat nagy kihívás az 
életében?
Nagyon, embert próbáló, nehezebb, 
mint maga a kerti munka, a metszés, 
vagy a betakarítás. Az üzleti életben 
a szemléletmód is egészen más. A 
filozófiánk az, hogy az ember min-
den helyzetben maradjon korrekt és 
következetes, s akkor nagy baja nem 
lehet. Az Istenbe vetett hitem mindig 
megerősít ebben. 

Ön szerint, a magyar emberek, 
különösen itt Szabolcsban, ahol a 
legtöbb alma terem, fogyasztanak 
elegendő mennyiségű gyümölcsöt?
Magyarországon a szükségesnél jó-
val kevesebbet almát fogyasztanak az 

emberek, éppen ezért a magyar állam 
és az Európai Unió támogatja, hogy 
a jövő nemzedéke, a diákok körében 
népszerűsítsük a gyümölcs- és a zöld-
ségféléket. Erre ad lehetőséget az ún. 
iskolagyümölcs program, aminek mi 
is részesei vagyunk. Ennek keretében 
hetente több ezer gyermeket látunk el 
almával és 100 százalékos almalével, 
továbbá zöldségkóstolókat tartunk, 
illetve zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás népszerűsítő előadásokat is szer-
vezünk számukra.

A gazdaságuk Napkoron találha-
tó, Ön hogyan és miért költözött 
mégis Nagykállóba?
Édesanyám kiskállói, édesapám nap-
kori származású, a gyermekkoromat 
Napkoron töltöttem, de mikor 2013-
ban tanulmányaim mellett át kellett 
vennem a gazdaságot, úgy döntöttem, 
hogy Nagykállóba, a Birketanyára 
költözök. Örülök annak, hogy itt van 
az otthonom, szeretek ide hazajön-
ni. Egy családias, kis közösségnek 
a tagja lettem. Egyrészről az itt élő 
emberek befogadtak, s így kölcsö-
nös szimpátia alakult ki közöttünk. 
Másrészről, azt tapasztaltam, hogy 
Nagykálló mind szociális, mind kul-
turális téren egyaránt prosperáló vá-
ros, ami rendkívül vonzó számomra. 

A fiatalok pedig éppen a nagyvá-
rosok felé fordulnak. Említette, 
hogy Szegeden tanult, ami egy 
páratlanul szép és több tekintet-
ben gazdag város.

Igen, de itt van a családom, itt van-
nak a gyökereim, illetve Nagykállót 
szimpatikus, fejlődő városnak tar-
tom, látok benne fantáziát.

Az újság megjelenésen idő-
pontjában Ön nem tartózkodik 
Nagykállóban, mert eddigi élete 
leghosszabb útján vesz részt.
Az elmúlt év, a beruházás megvaló-
sítása, az üzem beindítása rengetek 
munkával és erőfeszítéssel járt mind-
annyiunk számára. Most van egy kis 
idő a pihenésre, a feltöltődésre. A 
barátnőmmel úgy döntöttünk, hogy 
lelki feltöltődésként a spanyolországi 
El Camino-t választjuk, amelyen már 
harmadik hete zarándokolunk.

Mit vár ettől az úttól?
Hogy rendezzem a gondolataimat, 
lelkileg feltöltődjek, és új élményeket 
szerezzek, ami után még koncentrál-
tabban, még hatékonyabban tudom 
végezni a munkámat. Másrészt az El 
Camino de Santiago egy vallásos za-
rándokút, számomra pedig a vallás, 
a feltámadott Krisztusba vetett hit, a 
hétköznapokban iránytűként szolgál.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Deák Gabriellát, az Akácos úti Kö-
zösségi Ház munkatársát kérdezném 
munkájáról, illetve hobbijáról, a fes-
tészetről. Mi lesz az elkészült alkotá-
sokkal, hová kerülnek?
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Ezer rózsatövet ültettek ki
Folytatás az 1. oldalról!

A kiültetett növények nemesített 
bokorrózsák, színkeverékek, tehát 
különböző színekben pompáznak 
majd a bordótól, a sárgán, lilán át a 
krémszínűig, megszínesítve ezzel a 
terek, utcák látképét és remélhető-

leg a közlekedők hangulatát. Kellő 
gondoskodás mellett, hosszú éve-
kig díszítik településünket.
- A közterekre két éve örökzölde-
ket telepítettünk, most további szín 
kavalkáddal szeretnénk megörven-
deztetni az embereket– tette hozzá 

Nagy Ilona, aki elmondta azt is, 
hogy a virágosítás ezzel nem feje-
ződött be a városban.A tereken, a 
virágládákban a most még virágzó 
árvácskák helyére májusban ültet-
nek majd egynyári növényeket.
Vigyázzunk rájuk!

Idén is megrendezzük a 
BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENYT 

május elsején a városi majálison, 
Nagykálló-Harangodon.

Várjuk olyan csapatok (civil szervezetek, egyesületek,  
intézmények, baráti társaságok) jelentkezését, akik szeretnének 

benevezni a bográcsos főzőversenyre!

Jelentkezni lehet a  
Híd Közösségi Házban (Nagykálló, Jókai M. út 34.) személyesen,  

vagy a 42/563-067-es telefonszámon 
2019. április 26-áig (péntekig), vagy a helyszínen, május elsején 9.00 óráig.

A FŐZŐVERSENY SZABÁLYAI:

-
hetnek el bográcsban

-
anyagokat (füstölt szalonna, burgonya, füstölt kolbász, vöröshagyma, lebbencstészta, 
olaj, só, bors, paprika) a szervezők biztosítják (6 fő részére)

tetszés szerint bővíthető

biztosítanak)

-
vők önállóan gondoskodnak

-
mint egy  sörpad-garnitúrát is biztosítanak 
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A Nyírségi Intézményfenntartó Központ április 17-én mutatta be a LASHI 
VOJA – jókedv – című kulturális programját a MSzC Kállay Rudolf Szak-
középiskolában. A közönség megcsodálhatta a roma viseleteket, melyek a 
Kárpát–medence roma közösségeinek mai napig hordott öltözetei. Ezt köve-
tően tájegységek táncaival szórakoztatták a jelenlévőket. Nagy sikert arattak a 
„csingenálé” cigánytánccal, amelyet két különböző zenei kíséret mellett adták elő. A 
kisebbségi kultúrát az öltözködés, a viselet és a táncon keresztül népszerűsítették. Bemutatkoztak azon 
fiatal roma származású művészek, akik alázattal és akarattal a művészeti területen komoly elismerésekben 
részesültek. Ezzel a programmal a roma kultúra sokszínűségével szerették volna megismertetni a jelenlé-
vőkkel.

A program a Nyírségi Intézményfenntartó Központ PHRALIPE-ROMA Kulturális Program Megvalósítá-
sa Szabolcs  megyében EFOP-1.3.4-16-2017-00022 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

LASHI VOJA – jókedv

A fellépők jókedve gyorsan átragadt a közönségre is
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Négylábú járőr is segíti a felderítést 

Választási tudnivalók - A 2019. évi Európai parlamenti  képviselők választásáról -

Gyalogoljunk együtt!Vizsgázott rendőrkutya is segíti 
Nagykállóban és a kistérségben 
a közbiztonság fenntartását és a 
napi munkavégzést.

A rendőrkutyákat akár multifunkciós 
„specialistáknak” is nevezhetnék, 
hiszen olyan sok feladatot látnak el. 
Védik, segítik intézkedések során 
a járőrtársukat, jelentőségük felbe-
csülhetetlen ott, ahol egy szál em-
ber önmagában még akkor is kevés, 
ha egyenruhát visel. Ennek ellenére 
kevés a nyomkövető rendőrkutyás 
járőr, megyénkben is. A Nagykállói 
Rendőrőrs korábbi vezetője Fehér Já-
nos és a jelenlegi parancsnok, Töm-
pe Sándor ezért is támogatta Papp 
Szabolcs főtörzsőrmester javaslatát, 
hogy szükség esetén rendőrkutya 
is segítse a felderítéseket. Szabolcs 
örömmel vállalta a több hónapos 
nyomkövető szaktanfolyam elvég-
zését Dunakeszin, ahol megismerte 
első, szolgálati járőrkutyáját, akivel 
egy négyhónapos tréning után együtt 
tértek vissza az állományba. A három 
és fél éves, eredményes, közös mun-
kának az vetett végett, hogy a kutyát 
egy fajtabetegség miatt nem tudták 
tovább alkalmazni. A főtörzsőrmes-
ter ekkor újabb kiképzésen ismerte 
meg jelenlegi négylábú járőrtársát, a 
Barka szolgálati hívó névre hallgató 
rendőrkutyát.
- Gyakorlatilag bármilyen kutyából 
lehet „rendőr”, nincs fajtához, kötve, 
hogy jó rendőrkutya váljon belőle, ez 
kizárólag kiképzés és nevelés kérdé-

se. Az én kutyám nagyon jó tulajdon-
ságokkal rendelkező, holland-juhász 
– sorolta Papp Szabolcs főtörzsőr-
mester, a Nagykállói Rendőrőrs kör-
zeti megbízottja, aki második éve 
dolgozik együtt négylábú járőrtársá-
val. Barka rendfokozatot ugyan nem, 
de avatási számot kapott.
- A kutyával együtt járunk szol-
gálatba, őt ugyanis másnak átadni 
nem lehet, mert ún. egygazdás állat. 
Kizárólag nekem engedelmeskedik 
és a tőlem kapott utasításokat hajt-
ja végre.  A vele való közös munka 
egyfajta életmód, hiszen napi fog-
lalkozást igényel.  A többhónapos 
képzés során speciális gyakorlatokon 
veszünk részt a kutyáinkat, akik min-
ket bármikor, bármilyen életveszé-
lyes helyzetben megvédenek. Nem 
az indokolatlan támadásra, hanem az 
ember védelmére tanítjuk meg őket, 
ezért ok nélkül senkire nem jelente-
nek veszélyt. 
A főtörzsőrmestertől megtudtuk azt 
is, hogy akár csak az emberek, a ku-
tyák is több szakterületen látnak el 
feladatot, például a holttestkereséstől 
a járőrön, kábítószer-, robbanóanyag 
és személykeresésen keresztül a 
szagazonosításig. Barka képesítése: 
általános járőr, ami azt jelenti, hogy 
közterületen járőrkutyaként alkal-
mazható, illetve nyomkövetést hajt 
végre. A gazdája szerint: nyugodt 
habitusú és rendkívül okos szolgálati 
kutya; az elmúlt hónapokban több, 
sikeres és eredményes felderítése 
volt a déli határszakaszon a határsér-

tők elfogásánál, illetve a helyi és a 
környező településeken tartott ren-
dezvények biztosításánál. 
A főtörzsőrmester hozzátette: az ál-
lampolgároktól is érkeztek már pozi-
tív visszajelzések, örülnek a négylá-
bú rendőrnek. 
-Még a szórakozóhelyek ellenőrzé-
sekor is ezt tapasztalom, hiszen egy 
szolgálati kutya a megjelenésével is 
figyelmet és fegyelmet követel. A 
legfontosabb, amit meg kell tanulni-
uk az állatoknak, az alapvető enge-
delmesség. Elengedhetetlen továbbá 
a pozitív megerősítés, a játékosság, 
a vadászösztön erősítése. A rendőr-
kutyák kiképzésénél nagy szerepet 
játszik a jutalmazás. Barkának pél-
dául mindene a labda, ezért egy fá-
rasztó nap után ez jelenti számára a 
kikapcsolódást. Véleményem szerint 
a jutalom ellentéte nem a büntetés, 
hanem a jutalom hiánya.

Nagykálló Város Önkormányzatát, a OGYIK-18 kódszámú, a „Mi 
is gyaloglók vagyunk!" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, 
OGYIK-18-0018 azonosítón nyilvántartásba vett Gyalogoljunk együtt! 
című pályázati projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A pályázat célja, a már rendszeresen működő gyalogló klubok támo-
gatása, valamint az, hogy minél többen csatlakozzanak a helyi gya-
logló klubokhoz, és azok minél sikeresebben és hatékonyabban mű-
ködjenek.
A pályázatnak köszönhetően a rendszeres gyaloglások mellett lehető-
ség lesz a Család Nemzetközi Napja alkalmából egy, a családtagokkal 
közös gyalogláson részt venni, amely a harangodi célállomást követő-
en bográcsgulyás főzéssel zárul, valamint alkalom nyílik a Zempléni-
hegységben található háromhutai településeket meglátogatni, ahol a 
séták során nem csak a táj szépségét, hanem az ott található nevezetes-
ségeket is megtekinthetik a résztvevők. 
A szervezők várják azon 55 év feletti gyalogolni vágyók csatlakozását, 
akik szeretnének egy vidám, energikus csapathoz társulni és meg sze-
retnék tapasztalni a gyaloglás jótékony hatásait.
A gyaloglás minden héten szerdán 17.00 órától kezdődik, a gyülekező 
helye: a Polgármesteri Hivatal előtti, Kállai Kettős tér.
A programokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Krausz Gabriel-
lától kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon 
a 06-30/552-7939-es telefonszámon.

Krausz Gabriella

Papp Szabolcs főtörzsőrmester négy-
lábú járőrtársával, Barkával

Az európai parlamenti képviselők 
2019. május 26. napján történő 
választásához kapcsolódó leggya-
koribb kérdések és válaszok.

1.) Hogyan működik a listaaján-
lás?
Pártlista ajánlására 2019. április 6-tól 
van lehetőség 2019. április 23-án 
16.00 óráig. 
2.) Megváltozott a nevem, hogyan 
szavazhatok?
•  A névváltoztatás – az ügyintézés 

során – automatikusan átvezetődik 
a központi névjegyzékben. Az új 
névre szóló személyi okmányainak 
kiállítását a kormányablakban kér-
heti. 

•  Abban az esetben, ha az ügyintézés 
elhúzódása miatt a szavazás napján 
okmányainak egyikén (pl. lakcím-
kártyáján) már az új neve szerepel, 
míg a másik még a régi adatát tar-
talmazza, akkor személyazonossá-
gát a szavazatszámláló bizottság az 
okmányokon szereplő egyéb adatok 
alapján állapítja meg. 

3.) Hogyan és mikor tudok átje-
lentkezni egy másik szavazókör-
be?
Az átjelentkezési kérelmet azok 
nyújthatják be, akik a szavazás napján 
Magyarországon, de a lakóhelyüktől 
eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet legkésőbb 2019. május 
22-én (szerda) 16.00 óráig lehet be-
nyújtani.

Átjelentkezés esetén is igényelhet 
mozgóurnát.
Az átjelentkezési kérelmet a válasz-
tópolgár
•  2019. május 22-én (szerda) 16.00 

óráig módosíthatja vagy - levélben 
történő vagy ügyfélkapu nélküli 
elektronikus benyújtás esetén - 
visszavonhatja,

•  2019. május 24-én (péntek) 16.00 
óráig - személyesen vagy ügyfél-
kapuval történő benyújtás esetén – 
visszavonhatja.

4.) Ki igényelhet mozgóurnát és 
hogyan?
Azok, akik mozgásukban
•  egészségi állapotuk (illetve fogya-

tékosságuk) miatt,
•  vagy fogva tartásuk miatt akadályo-

zottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok miatt) kéri, an-
nak a kérését a helyi választási iroda, 
illetve a szavazatszámláló bizottság 
elutasítja.
Mozgóurnát
•  levélben vagy ügyfélkapu nélkül 

elektronikus úton 2019. május 22-
én (szerda) 16.00 óráig,

•  személyesen vagy ügyfélkapuval 
elektronikus úton 2019. május 24-
én (péntek) 16.00 óráig,

•  2019. május 24-én (péntek) 16.00 
órát követően ügyfélkapuval elekt-
ronikus úton a szavazás napján 
12.00 óráig a helyi választási iro-
dától,

•  2019. május 26-án (vasárnap) 
12.00 óráig attól a szavazatszám-
láló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegy-
zékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat!
5.) Van-e kampánycsend a szava-
zás napján?
Nincs kampánycsend, de a szavazás 
napján:
•  nem lehet választási gyűlést tarta-

ni, 
•  a szavazókör bejáratától számított 

150 méteren belül (közterületen) 
tilos mindenféle kampánytevé-
kenységet folytatni.

6.) Milyen feltételekkel lehet sza-
vazni?
•  A szavazóhelyiségben az a válasz-

tópolgár szavazhat, aki a névjegy-
zékben szerepel. 

•  A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát (érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy vezetői engedély-
lyel), valamint a lakcímét vagy 
személyi azonosítóját (pl. lakcím-
kártyával). 

•  A választópolgár a fentiek után 
megkapja a lebélyegzett szavazó-
lapokat, az átvételt a névjegyzék 
aláírásával igazolja. 

7.) Lejárt érvényességű okmá-
nyokkal lehet-e szavazni?
•  A lejárt érvényességű okmányok-

kal rendelkezők nem szavazhat-
nak, őket a szavazatszámláló bi-
zottság köteles visszautasítani. 

8.) Hogyan kell leadnom a szava-
zatomat?
    • Érvényesen szavazni csak a sza-
vazólapon szereplő listára lehet.
    • A felsorolt listák közül csak 
egyet lehet választani, több válasz-
tása esetén a szavazat érvénytelen 
lesz.
9.) Van-e lehetőség rontás esetén a 
szavazólap kicserélésére?
•  Ha a választópolgár a szavazólap 

urnába dobása előtt jelzi, hogy a 
szavazólap kitöltését elrontotta, a 
rontott szavazólapot a szavazat-
számláló bizottság bevonja, egy 
külön e célra szolgáló borítékba 
helyezi, és a rontott szavazólap 
helyett új szavazólapot ad ki. Egy-
szer kérhet új szavazólapot. 

10.) Érvényes-e a szavazólap, ha 
nincs lepecsételve a szavazólap?
Nem, az a szavazólap, amely nincs 
ellátva a hivatalos bélyegzőlenyo-
mattal, érvénytelen.
11.) Szabálytalanságot tapasztal-
tam a választás során. Mit tehe-
tek?
Ebben az esetben kifogást lehet be-
nyújtani az illetékes választási bi-
zottsághoz: 
1.)  a Területi Választási Bizottság-

hoz 
2.)  a Nemzeti Választási Bizottság-

hoz

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy 
az legkésőbb a feltételezett jogsza-
bálysértés elkövetésétől számított há-
rom napon belül megérkezzen az ille-
tékes választási bizottsághoz.
Az európai parlamenti képviselő vá-
lasztásokon a következő választási 
irodák működnek: 
◦  helyi választási iroda (HVI: 

Nagykállói Polgármesteri Hivatal 
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 
1.) 

◦  országgyűlési egyéni választókerü-
leti választási iroda (OEVI: SZSZB 
megyei 6-os számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerület Választási 
Iroda 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 
7.)

◦  területi választási iroda (TVI: SZSZB 
megyei Területi Választási Iroda 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

◦  külképviseleti választási iroda
◦  Nemzeti Választási Iroda (NVI: 1054 

Budapest, Alkotmány út 3.)
Az európai parlamenti képviselő vá-
lasztással kapcsolatos bármely kér-
désben a Helyi Választási Iroda tagjai 
közül az alábbi személyekhez fordul-
hatnak:
Bereczki Mária HVI vezető 42/263-
101 (111 mellék)
Kovácsné dr. Dalanics Beáta HVI 
munkatárs 42/263-101 (144 mellék)
Domokos Árpádné HVI munkatárs 
42/263-101 (123 mellék)

Bereczki Mária
jegyző
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FELNőTT SzÉPIrodALoM
A krétaember / C. J. Tudor
Acélzivatarban / Ernst Jünger
Aki megszökik és aki marad / Elena Ferrante
Anthologia humana: ötezer év bölcsessége / összeáll. és bev. Hamvas 
Béla
Anyasors : a jön a baba szereplői tovább mesélnek / Hadas Krisztina
Aprómunka egy palotáért / Krasznahorkai László
Aszály / Jane Harper
A dinoszaurusz tolla / Sissel-JoGazan
Élő kötet nem marad / Forgách András
Emmaus / Alessandro Baricco
Feleséged története / Pfliegel Dóra
Földalatti oltár / Legéndy Jácint
Génhiba / Robin Cook
Hofi megmondja: részletek Hofi Géza műsoraiból
Egy ifjú természettudós történetei / David Attenborough
A kapitány küldetése / PauletteJiles
A mennyei Jeruzsálem szelleme / DarjaDesombre
A meseírónő / Kapiszter Iván
Pigment / Nagy Zsuka

FELNőTT SzAKIrodALoM

50 elszánt magyar nő / Fodor Marcsi, Neset Adrienn
Aknamunka : szabotázsperek a Rákosi-korszakban / Cserényi-
Zsitnyányi
Csak őszintén: Robbie Williams / Chris Heath

Ehető vadnövényeink: / David Hamilton
Horgolózoo : színpompás horgolt állatkert / Hatnut& Veronika Hug
Horgolt szundipajtik / CarolinaGuzmanBenitez
Isten ábécéje: egy tudós érvei a hit mellett / Francis S. Collins
Nagyszerű nők: a feminizmus rövid története / Marta Breen, 
JennyJordahl
Nagy Péter élete és kora / Robert K. Massie
Nagy Katalin: egy asszony portréja / Robert K. Massie
Táskák saját kezűleg / Ina Fischer
Tilda Meseországban: több mint 25 mesebeli tárgy textilből és papír-
ból / ToneFinnanger

GyErMEK- ÉS IFJúSÁGI IrodALoM
Analfa visszatér: regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória
Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória
A boszorkánycica / Harcos Bálint
A csúfolórobot / Kertész Erzsi
Égi fosztogatók / Brandon Mull
Irány a Tisza-tó! / Csapody Kinga
A Kóbor Szálló / Molnár T. Eszter
A lány, aki orvos akart lenni / Kertész Edina
Olina és a varázsszirmok / Mechler Anna
A tél menyasszonya / Bodor Attila

A ratkó József Városi Könyvtár könyvajánlója

Idén is szavalóversenyt 
rendeztek

Fogyasztói tudatosságra nevelő 
iskola a nagykállói

Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében az ötödik, az országban 
pedig ötvenhetedikként kapta 
meg a Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola címet a Kállay 
rudolf Szakközépiskola.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő 
iskola cím elnyerésével járó ok-
levelet vehetett át Péter István, a 
MSzC Kállay Rudolf Szakközép-
iskola intézményvezetője április 
5-én Keszthelyi Nikolettától, az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium fogyasztóvédelemért 
felelős helyettes államtitkárától.
- Diákjaink nemcsak a jövő fo-
gyasztói, hanem a jövő vállalkozói 
is lesznek, ezért fontos, hogy minél 
tájékozottabbak legyenek fogyasz-
tóvédelmi ismeretek, illetve fo-
gyasztói tudatosság terén – mondta 
a díjátadón Péter István, a Kállay 
Rudolf Szakközépiskola igazgatója. 
– A tudatosság elsősorban fogyasz-
tási, döntési folyamatokban nyil-
vánul meg. A mai rohanó világban 
nagyon nehéz megtalálni a harmó-
niát. Eléréséhez nekünk is tennünk 
kell. A fogyasztói társadalom ma 
arra ösztönzi az embereket, hogy 
még többet fogyasszanak, mintha 
attól még boldogabbak lennének, 
holott ennek sok esetben épp az el-
lenkezője igaz. Az anyagi élvezetek 
mulandóak, ezért a belőlük fakadó 
boldogságérzet is mulandó – tette 
hozzá az intézményvezető. 
A Fogyasztói tudatosságra nevelő 
iskola cím nem első alkalommal 
kerül nagykállói oktatási intéz-
ménybe, két évvel ezelőtt ugyanis 
az MSzC Budai Nagy Antal Szak-
gimnázium is megkapta a szaktár-
cától.
- A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium 2016-ban írta ki először 
a pályázatot, azzal a céllal, hogy 
elismerjék azoknak az iskoláknak 
a munkáját, akik felismerik, hogy 

fontos a fogyasztóvédelmi ismere-
tek átadása, annak ellenére, hogy a 
fogyasztóvédelem önálló tantárgy-
ként nem szerepel a köznevelésben 
és nem is kormányzati cél, hogy 
megjelenjen ott, viszont fontosnak 
tarjuk, hogy alternatív tárgyként 
beillesztésre kerüljön az iskolák-
ban. Emellett szeretnék díjazni 
azokat az oktatási intézményeket 
és pedagógusokat, akik felismer-
ték és nevelik a diákokat a tuda-
tosságra, ezen belül is a fogyasztói 
tudatosságra – mondta Keszthelyi 
Nikoletta,a fogyasztóvédelemért 
felelős helyettes államtitkár az ese-
ményen. – Nagyon fontos, hogy 
gyakorlati ismereteket kapjanak a 
fiatalok például az elektronikus ke-
reskedelemmel kapcsolatban, hi-
szen manapság a digitalizáció ter-
jedésének köszönhetően már egyre 
többen vásároltak a mobiltelefon-
jukon keresztül, és ha problémájuk 
van a vásárlással kapcsolatban, ak-

kor tudják, kihez forduljanak. Az 
eseményen Nagykálló Város Ön-
kormányzata és a városlakók ne-
vében Juhász Zoltán polgármester 
úr gratulált az elismerő cím elnye-
réséhez az intézmény pedagógusa-
inak és diákjainak. Köszöntőjében 
szól arról, hogy az Kállay Rudolf 
Szakközépiskola hosszú idő óta 
meghatározó oktatási intézménye 
Nagykállónak, hiszen nagyon sok 
szakember került ki innen, akik 
közül többen a településen dolgoz-
nak.
A díjátadó kísérőrendezvényeként 
az iskola tanulói részére „A fo-
gyasztói tudatosság napja” elne-
vezésű szakmai fórumon a Nyír-
egyházi Rendőrkapitányság, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztályának 
és a nagykállói OTP Bankfiók 
munkatársai szakmai fórumokat is 
tartottak.

A születésnapot legtöbb kultúrában 
számon tartják, ünnepnek tekintik 
és számos hagyomány kötődik hoz-
zá. A születésnap megünneplésé-
nek módja kultúrától függ. Április 
11-én, József Attila születésnapján, 
a magyar költészetet ünnepeljük. 
Nagykállóban minden évben ebből 
az alkalomból szavalóversenyt szer-
veznek az általános iskolások részé-
re. Április 11-én az 1. és 2. évfolya-
mon tanuló gyerekek gyűltek össze 

a Ratkó József Városi Könyvtárban, 
hogy megmutathassák, milyen szé-
pen tudnak verset mondani. A 3. és 
4. osztályosok már korábban össze-
mérhették versmondó tudásukat. A 
szavalóversenyen nehéz dolga volt a 
zsűri tagjainak, hiszen a kicsik va-
lamennyien magabiztosan és hosz-
szas felkészülés után álltak ki, hogy 
elszavalják a kiválasztott verset. 
A résztvevőket végül oklevéllel és 
könyvjutalommal díjazták.

Tisztelt Szülők! Kedves leendő óvodás Gyerekek!

A Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Tagintézményeibe a 
2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás 

2019. május 07-08. (kedd-szerda) 8.00-17.00 óra között lesz.
Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők  

személyesen jelezhetik a
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvodában  

(Nagykálló, Szabadságharcos út 8.).
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. au-
gusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek 
jelezni az év közbeni felvételi igényeket is. Ez azokra a gyermekekre 
vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket.

A gyermekek beíratásához szükséges közokiratok, dokumentu-
mok:

•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata

•  a szülő személyi azonosító és lakcímet 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 halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításáról – igényelhető: Nagykállói Pol-
gármesteri Hivatal – Szociális Csoport

•  nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. már-
cius 15-től hatályos Polgári Törvény könyvről szóló 2013.évi V. 
törvény XVIII. fejezet – a szülői felügyelet gyakorlása – előírásai 
az irányadók)

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja 
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Nagy Tamásné
intézményvezető

Óvodai beiratkozás

A tavaszköszöntő szavalóverseny versmondói és az érdeklődő közönség

Péter István a szaktárca képviselőjétől, Keszthelyi Nikolettától vette át az ok-
levelet
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Sajtóközlemény 
Nagykálló önkormányzati ASP csatlakozásáról

RUMOBIL partnerségi találkozó 
Varsóban

Nagykálló önkormányzata 2019. 
februárjában csatlakozott az ön-
kormányzati ASP országos rend-
szerhez, ebből eredően jelentősen 
megváltozott az adózók ügyindítá-
sa egyenleg lekérdezése és az adó 
megfizetésére alkalmas felületek, 
módok is bővültek.
Az ASP az önkormányzatok szá-
mára egységes felületen, egy „fel-
hőalapú” szolgáltatás formájában 
teszi elérhetővé a különböző, ön-
kormányzat által választott, csat-
lakoztatott szakrendszereket. Ez 
a modell előnyös mind az állam, 
mind az önkormányzatok oldalá-
ról, ha a teljes önkormányzati kör 
által az ügyfeleiknek (lakosság, 
vállalkozások) nyújtott igazgatási 
szolgáltatások színvonalának eme-
lése a cél.
Nagykálló az önkormányzati ASP 
rendszer ügyfelek által is elérhe-
tő szakrendszerei közül - többek 
között- az ASP.ADÓ és az ASP.
ELÜGY szakrendszerek szolgálta-
tásait veszi igénybe. Az ASP.ADÓ 
rendszer az önkormányzat adózta-
tási feladatait támogatja, amellett, 
hogy egyes funkciók az adózók 
számára is elérhetőek, tehát ügyfe-
leinket is segíti az adókötelezettsé-
gek teljesítésében. 

Az ASP.ELÜGY az ügyfelek szá-
mára biztosít új elektronikus ügy-
intézési felületet. A bevezetést 
követően az Adó csoport  ügyfelei 
számára elérhetők az adóztatás so-
rán használatos nyomtatványok, 
űrlapok a rendszeren keresztül be-
nyújthatóak elektronikusan.
Az ún. Önkormányzati Hivatali 
Portál (oHP) az önkormányzati 
ASP rendszerben az elektronikus 
önkormányzati ügyintézés hely-
színe. A portál az ASP Központot 
igénybe vevő önkormányzatok, 
magánszemély és jogi személy 
ügyfelei számára lehetőséget biz-
tosít  az önkormányzat által válasz-
tott szakrendszeri alkalmazásokhoz 
kialakított, elektronikusan elérhető 
szolgáltatások igénybevételére. 
Talán már az is közismert, hogy a 
gazdálkodók (egyéni vállalkozók, 
cégek, stb.) számára 2018. janu-
ár 1-jétől kötelező az elektronikus 
ügyintézés. A nyitólap elérhetősé-
ge: http://nagykallo.hu/
A nyitólap alján jobb oldalt alul 
nyitható meg az ELÜGY aktív fe-
lület.
A csatlakozást követően, most már 
Nagykálló Város Önkormányzati 
Adóhatóságához az OHP elérhe-
tőségen lesznek benyújthatók - a 

jelenleg használt, ÁNYK típusú 
nyomtatványokat felváltó - „iForm” 
típusú űrlapok.
Az új iForm űrlapok kitöltése és 
beküldése némileg eltér az eddig 
megszokottaktól, így célszerű a ki-
töltés előtt - ha még nem használt 
ilyen jellegű űrlapot - erről infor-
málódni. Az átállást követő időszak 
után elektronikus beküldésre csak 
az „iForm” típusú (bevallási, adat 
bejelentési, kérelem stb.) nyomtat-
ványok lesznek elérhetők!
Azon ügyfelek, akik számára nem 
kötelező az elektronikus ügyintézés 
és nem kívánnak elektronikus ügyet 
indítani, ők is elkészíthetik ezen a 
felületen az adóbevallásaikat, adat-
bejelentéseiket, bejelentéseiket, 
kérelmeiket és kinyomtathatják, 
amelyet személyesen vagy postán 
eljuttatnak az önkormányzati adó-
hatósághoz, az ún. beküldés nélküli 
ügyindítást használva.
A papír alapú ügyintézés nyom-
tatványai a http://nagykallo.hu/
onkormanyza t / in tezmenyek /
polgarmesteri-hivatal/ado-csoport/  
linken is elérhetőek.
Igénybe vehető elektronikus ügy-
intézési szolgáltatások:
Adóegyenleg-lekérdezés: Az ügy-
fél lekérheti adott településhez 

tartozó helyiadó-egyenlegét. Az 
egyenleg lekérdezéséhez a felhasz-
nálónak másodlagos azonosítóként 
az ügyfélkapus azonosítás után 
meg kell adnia az adóazonosító je-
lét, vagy adószámát is. Azonosítás 
után a felhasználó lekérdezheti az 
adott településen belül személyes 
egyenlegét, vagy azon személyek 
(természetes, vagy jogi) egyenlegét, 
amelyeket mint képviseleti joggal 
felruházott személyként összeren-
delési nyilatkozatban kérelmezett 
az önkormányzatnál.
Ügyindítás: Az ügyindítás tulaj-
donképpen nem más, mint egy 
elektronikus űrlap benyújtása. A te-
lepülés és az ügy kiválasztása után 
az űrlapkitöltő alkalmazás segítsé-
gével az ügyfél kitölti az űrlapot, 
majd beküldi az ASP Központba. 
A központ továbbítja a település 
iratkezelőjének, amely érkezteti a 
benyújtott űrlapot és iktatás után 
bekerül a megfelelő szakrendszer-
be vagy eljut az ügyintézőhöz. 
Városunkban jelenleg a helyiadó-
ügyekben lehet űrlapot beadni, azaz 
elektronikusan ügyet indítani. Az 
ügyindítás bejelentkezéshez kötött 
szolgáltatás.
Az oHP Portál használatához 
előfeltétel. hogy a felhasználó 

rendelkezzen Ügyfélkapu azo-
nosítóval. Ügyfélkapun bármely 
természetes személy regisztrálhat. 
A felhasználó a személyes ügy-
félkapus azonosító létrehozását 
kezdeményezheti bármely ok-
mányirodában, kormányhivatali 
ügyfélszolgálati irodában, az álla-
mi adóhatóság ügyfélszolgálatán 
vagy külképviseleten. Amennyiben 
külképviseleten kíván regisztrálni, 
kérjük előtte telefonon egyeztessen 
az adott képviselettel.
Az Ügyfélkapu regisztrációról rész-
letesen a Kormányzati Portálon ol-
vashat. Az azonosítás Ügyfélkapu 
segítségével történik. Az első belé-
péskor létrejön az ASP elektronikus 
ügyfél személyes fiók, amelyben 
személyre szabott beállítások és 
adatok adhatók meg, melyek ké-
sőbb módosíthatók.
Szolgáltatás igénybevétele
Az ASP Központ ügyféloldali 
szolgáltatásait az állampolgárok 
az említett portálon keresztül ve-
hetik igénybe. Az ügyfeleknek ki 
kell választaniuk, hogy melyik, az 
ASP Központhoz csatlakozott te-
lepülésen szeretnének ügyet intéz-
ni, ezután vehetik igénybe az ASP 
szakrendszerek kínálta ügyintézési 
lehetőségeket. Adó csoport

2019. április 11-12. napján ke-
rült megrendezésre az Interreg 
Central-Europe program keretein 
belül, a rUMoBIL projekt, záró 
partnerségi találkozója. Az össze-
jövetel Varsóban került megren-
dezésre. 

A kétnapos találkozó fő témája a hat 
féléves projekt előrehaladásának ki-
értékelése volt, mind pénzügyi, mind 
szakmai szempontból, amely során a 
beruházási jellegű pilot projektek ki-
emelt figyelembe kerültek. A találko-
zón valamennyi projekt partner kép-
viseltette magát. Nagykállót a projekt 
szakmai és pénzügyi menedzsment-
jében részt vevők képviselték.
A német fő partner (Szász-Anhalt 
tartomány Regionális Fejlesztési és 
Közlekedési Minisztériuma) köszön-
tését követően lengyel szervezetek 
előadásait hallgattuk meg a projekt 
témakörében (vidéki térségek de-

mográfiai kihívásai és a tömegközle-
kedés kapcsolata). Ezt követően vala-
mennyi partnernek be kellett mutatni 
a saját demonstrációs projektjének – 
Nagykálló esetében a buszmegállók 
kialakítása – a fő motivációját és az 

eredményeit. Nagykálló a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormány-
zattal közösen tartotta ismertetőjét a 
projektről. 
A projektpartnerek az esemény zá-
rásaként egy új pályázat benyújtá-
sáról is egyeztettek, mely hasonló 
témakörben RegioMobil néven ke-
rülne benyújtásra az Interreg Central 
Europe program 4. fordulójának ke-
retében. 



Áprilisban Nagykálló-Harangod 
adott otthont a Tájékozódási 
Futó országos Bajnokságnak. A 
sportolók több távon is össze-
mérhették erejüket és tájékozó-
dási képességüket. 

A Magyar Tájékozódási Futó Szö-
vetség megbízásából a Denevér Bar-
langkutató és Szabadidősport Egye-
sület április 13-án rendezte meg a 
2019. évi Magyarország Tömeg-
rajtos Országos Csapat és Szenior 
Hosszútávú Bajnokságát. A verseny 
helyszínéül Nagykálló-Harangod, 
illetve a környező erdős és legelős 
terület szolgált. A megméretteté-
sen, a szeszélyes tavaszi időjárás 
ellenére is, több mint 70 egyesület, 
600 versenyzője képviseltette ma-

gát a 8 éves korosztálytól egészen 
a 85 év felettiekig. A versenyen 
a leghosszabb pályákat teljesítők 
félmaratoni távot futottak térképpel, 
tájékozódva a terepen. A versenyre 
érkezők markáns domborzattal ren-
delkező alföldi terepet kaptak fel-

adatul, amelyben a szintkülönbség 
sem volt elhanyagolható. 
A versenyen 30 kategóriában hir-
dettek a rendezők bajnokot, össze-
sen 150 fő állhatott dobogóra.

Surányi Gábor
denevér Egyesület
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A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!

Garainé Dobai Erzsébet(Kossuth út)
Jécsák Józsefné (Bercsényi u.)
Völgyi Sándor (Temető u.)
Ács Gáborné (Dózsa Gy. u.)
Hangácsi József (Jánoskert 1.)
Nagy Tibor Csaba (Bocskai u.)
Munkácsi Gyuláné (Deák F. u.)

ELHUNYTAK  
2019. március-ápril isÁlmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,

de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,

nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.

Csillagod fent ragyog az égen, 
szívünkben örökké ott leszel mélyen!

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk
PÉCSFALVI JÁNoS 

halálának 2. évfordulójára.

A Nagykállói röplabda Egye-
sület a 9. NArE röplabda 
Kupával indította a tavaszt, 
amelyet április 6-án tartottak 
Nagykállóban, a Városi Sport-
csarnokban és az MSzC Budai 
Nagy Antal Szakgimnázium 
tornatermében. 

A Nagykállóban tartott nemzetközi 
sportrendezvény meghívásos ala-
pon szerveződött, melyre 5 ország 
(Magyarország, Lengyelország, 
Románia, Szlovákia, Ukrajna), 16 
női és mix (vegyes) csapata érke-
zett, közel 200 játékossal. A mérkő-
zések az ünnepélyes megnyitó után 

kezdődtek, melyen Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere és 
Popovics József, a Nagykállói Röp-
labda Egyesület elnöke köszöntötte 
a résztvevőket.
A mix röplabda tornán reggeltől 
késő délutánig zajlottak a mérkő-
zések. A mix röplabda torna egyéb-
ként azt jelenti, hogy nők és férfi-
ak, hat fős csapatban játszanak, így 
téve színesebbé a játékot.
A 9 NArE KUPA női csapatok röp-
labda versenyének végeredménye:
1. NARE (Nagykálló)
2. Gólyavádli (Nyíregyháza)
3. Lesko (Lesko, Lengyelország)
4. Iris (Királyhelmec, Szlovákia)

A 9. NArE KUPA mix csapatok 
versenyének végeredménye:
1. Reghim (Reghim, Románia)
2. Old Boys Deva (Déva, Románia)
3. NARE (Nagykálló)
4.  Thunder Spike (Bukarest, Romá-

nia)
5.  Michal (Királyhelmec, Szlovákia)
6.  Iris (Királyhelmec, Szlovákia)
Emléklapot kaptak: II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
(Beregszász, Ukrajna), Lesko (Lesko, 
Lengyelország), Lőcse (Levoce, 
Szlovákia), Bodrogszerdahely 
(Bodrogszerdahely, Szlovákia), Bá-
thory Barátok (Nyírbátor), Eötvös 
DSE (Debrecen).

A nagykállói bajnokok

A tájékozódási futók nagykállói viadalán több százan indultak

Bajnok lett a NARE női csapata

Tájfutó bajnokok a Harangodon
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. május 21. 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:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. május 30-án jelenik meg.  

Lapzárta: 2019. május 21.

BUCzKÓ ISTVÁN és 
SzűCS ErzSÉBET
50. házassági évfordulótok 

alkalmából
sok boldogságot és  

jó egészséget kíván szerető 
3 gyermeketek és  

4 unokátok Nagykállóban!

KISZÁMÍTHATÓ  
MEGOLDÁS  

FÉSZEKRAKÁSHOZ

Takarék Otthon  
Lakáshitel

Lakást vásárolna?  
Felújítaná vagy bővítené otthonát? 
Nem jogosult az állami támogatásra? Igényeljen 
Takarék Otthon Lakáshitelt kedvezményekkel!

Keresse a piaci kamatozású Takarék Otthon Lakáshiteleket, 6 hónapra, 5 vagy 10 évre rögzített kamatozással  
a Takarék Csoport értékesítési hálózatában!

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 – a THM 
nem tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 
a 2019. február 01. napjától hatályos irányadó kondíciók alapján. A THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények 
mértéke befolyásolja. Kérjük, a hitelfelvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitelek pontos kondícióiról! 

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 www.takarekcsoport.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.

THM:

2,61%– 
8,13%

www.takarekcsoport.hu

Takarek_Csoport_OtthonLakashitel_157x204mm_febr.indd   1 2019-02-06   08:48:21

ErdEI VIVIEN 
édesapját köszönti 

születésnapja alkalmából.

Újra beköszöntött születésed 
napja,

S én büszkén mondom: Nincs 
másnak ilyen apja!

És még ha sok is a tortán a 
gyertya,

Csakis az számít, aki azt elfújja.
Kívánom, hogy legyen boldog 

minden egyes napod,
És sikerüljön minden, úgy, 

ahogy Te akarod.
Szeretünk apa! Ezt akartam 

versbe foglalni,
És egy nagyon Boldog Születés-

napot kívánni.

I N G A T L A N

Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, 
fürdőszobás, kettős fűtésrendsze-
rű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), 
felújítást igénylő, régi típusú, ker-
tes családi ház eladó. Telefon:  
(42) 264 400 vagy +36 30 435 4921
Biri központjában 2 szobás, 70 
nm-es családi ház (víz, villany, 
gáz), kívülről teljesen felújított 
(kőporozás, új csatorna), 750 □-öl 
telekkel tulajdonostól, - hitelre is 
– eladó. Bölcsőde, óvoda, iskola, 
orvosi rendelő, bolt, piac 5 perc-
re. Telefon: +36 30 320 7646
Nagykálló, Kossuth út 11. sz. 
alatt, 1. emeleti, műanyag nyílás-
zárós, 1+2 fél szobás, 67 nm-es, 

gázkonvektoros és cserépkály-
ha fűtésű lakás eladó. Telefon:  
+36 30 613 6206
Nagykálló, Nagykertiszőlőben 
két utcából is megközelíthető, 
2100 nm-es zártkerti ingatlan el-
adó. A telekhatáron villany van.  
Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
+36 30 955 3653

E L A d Á S - V É T E L

Bontatlan csomagolásban, 3 ré-
szes, szürke-fekete színű, univer-
zális üléshuzat eladó. Ár: 6 800 Ft  
Telefon: +36 20 24 24 566
Eladó háztáji kézi kocsi, kuko-
ricamorzsoló, 200 l termény-
tároló kád (vastag lemez), 43-
as bélelt férficsizma. Telefon:  
+36 70 237 2244

Eladó 4 db benzines kanna, 4 
pár 44-es gumicsizma, elektro-
mos kukoricamorzsoló, zsíros 
kupa, 20 db meggyes láda, 20 m 
x 18 m-es fólia, gázpalack láng-
égővel, 2,5 kg turistapalack, 10 
kg-os kalapács, kötelek. Telefon:  
+36 30 668 4239
Kemping kerékpár, alkatrésznek 
videokazetta lejátszók, video-
kazetták egyben, 2 pár 43-as új 
félcipő (fekete) eladó. Telefon:  
+36 20 492 0715
Eladó nagyteljesítményű Zsiguli 
motor váltóval, láncos szecska-
vágó, mérleg (5 mázsáig mér), 
nagyteljesítményű elektromos 
kukoricamorzsoló. Érdeklődni le-
het: naponta 18 óra után. Telefon: 
(42) 264 396
Eladó korongfűrész tengely, egy-
hengeres benzinmotor, keverő-
tárcsás mosógép, tölgyfa, kiska-
zettás ajtó, lovas eke, elektromos 
fűnyíró, japán táskapermetező, 
rotációs kapa, kültéri, sárgaréz 
teraszlámpák, süldő házinyúl. Te-
lefon: (42) 797 042


