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Ház(ak) a tónál Közeleg az ünnep

Új kondipark épül

Szeptember végén kezdődött a 
Debreceni út belterületi szaka-
szán a burkolatfelújítás - a Már-
tírok útjától Ludastó irányába a 
vasúti átjáróig. 

Itt az útszerkezet az elmúlt években 
annyira tönkrement, hogy a kisebb-
nagyobb hibajavítások nem segí-
tették a biztonságos közlekedést. A 
kivitelezést végző Magyar Közút 
Nonprofit Kft. szakemberei ezért 
az elmúlt hetekben előbb felmarták 
a töredezett aszfaltréteget, majd új 
útpadkát és térkövezett buszmegál-
lókat építettek ki, a napokban pedig 
az aszfaltréteget is felvitték az em-
lített útszakaszra.
-Városvezetőként nagy örömmel 
fogadtam a Debreceni úton zajló 
felújítást. Az útszakaszon busz-
öblök kialakítására is sor került, 
hogy tovább nőjön a biztonságos 
közlekedés városunkban. Az aszfal-
tozási munkálatok befejezését kö-
vetően – terveink szerint még idén 
- Nagykálló Város Önkormányzata 
új, saját gyártású, fedett buszváró-

kat is kihelyez majd a Debreceni 
útra, illetve a város több pontjára, 
hogy ezzel is javítsuk a tömegköz-
lekedésben résztvevő utazóközön-
ség komfortérzetét, s remélhetőleg 
megkönnyítsük mindennapjaikat. 
Emellett a ciklus idejére alaposan 
megtervezett felújítási terveink van-
nak, illetve elszántak vagyunk ab-
ban, hogy a szükséges út, járda ja-
vításokat mihamarabb elvégezzük. 

Tisztában vagyunk vele, hogy több 
városrészben is vannak hiányos 
vagy veszélyes járdaszakaszok, 
ilyen: a Nagybalkányi út eleje vagy 
a Krúdy Gy. út. Ezzel kapcsolatban 
a lakosság türelmét szeretném kérni, 
mert a felújítási ütemtervben termé-
szetesen ezeket a sor elejére vesszük 
és jövő évben igyekszünk kijavítani 
– mondta Horváth Tibor Nagykálló 
Város polgármestere.

Elkészült a buszmegálló, hamarosan fedett utasvárót helyeznek ki

Útfelújítás után új buszvárók a Debreceni úton

Az egykori kállói vár helyén - 
Nagykálló Város Önkormányzata 
megbízásából - az elmúlt hetekben 
talajradaros méréseket végeztek a 
Magyar Nemzeti Múzeum régészei. 
Dr. Stibrányi Máté régészt, a kutató-
csapat vezetőjét a vizsgálat meneté-
ről és annak előzetes eredményeiről 

kérdeztük. A szakember elmondta, 
hogy az egykori vár mintegy 3000 
négyzetméteres körzetében több, 
számottevő leletre bukkantak a 
vizsgálat során.
A dr. Stibrányi Mátéval készült be-
szélgetés részletei a 3. oldalon ol-
vashatók.

Várfeltárás Nagykállóban

Idén másképp ünnepeljük az ad-
ventet. A klasszikus advent a jár-
ványügyi helyzetre és a hatályos 
rendelkezésekre figyelemmel más 
lesz, mint azt megszokhattuk. 
Több éves hagyományt megsza-
kítva elmaradnak az adventi, 
közös gyertyagyújtások. Attól 
azonban, hogy a közös ünneplés 
elmarad, még a hangulat lehet 
karácsonyi. 

A napokban Nagykállóban is felál-
lították a Szabadság téren a város 
karácsonyfáját és ünnepi fényben 
ragyognak a forgalmas utcák, fel-
hívva a figyelmet a karácsony kö-
zeledtére.
Advent a keresztény kultúrkörben 
a karácsony napját megelőző ne-
gyedik vasárnaptól karácsonyig 
tartó időszak. Az adventi koszorút 
négy gyertya díszíti, ezek színeit 
a római katolikus liturgiából köl-
csönözzük. Az adventi időszak és 
az adventi gyertyák színe általában 
lila, kivéve egyet. A gyertyagyújtás 
sorrendjében a harmadik gyertya 
színe rózsaszínű, mivel a (bűn)
bánatba már egy kis öröm is ke-
veredik, ahogy egyre közeledik a 
karácsony.
A hagyományban a december ele-
jével kezdődő adventi időszak a 

befelé fordulás, az elcsendesedés, a 
nyugodt készülődés ideje. Ez a vá-
rakozási időszak, amikor a keresz-
tény hívő emberek Jézus Krisztus 
születésére, az Úr eljövetelére ké-

szülődnek. A pandémiás helyzet-
ben (is) eszerint kell megélnünk 
ezt az időszakot, de most mindenki 
otthon, szűk családi körben, lélek-
ben készüljön a karácsonyra. 

Rövidesen elkészülnek az új, 
komfortos faházak Nagykálló-
Harangodon, a víztározó part-
ján.

A város zajától távol, az erdő szé-
len, a vízparton ideális választás 
egy tájba illő faházban pihenni. 
Nagykálló-Harangodon hamaro-
san komfortos faházakban nyílik 
majd erre lehetősége a turistáknak. 

Alkalom arra, hogy megismerjék a 
környék élővilágát, kincseit, élvez-
zék az erdő békéjét, hiszen egyre 
többen érzik szükségét annak, hogy 
közel legyenek a természethez és 
eltöltsenek néhány csendes napot a 
zajos hétköznapok forgatagától tá-
vol. De ideális ez a helyszín baráti 
találkozók, családi és egyéb fontos 
események megünneplésére is.

Folytatás a 3. oldalon!

Már csak a belső tér kialakítása van hátra

Egy igazán látványos, hasznos és 
korszerű sportparkkal gazdagodik 
Nagykálló Városa. A beruházásra 
100 százalékos támogatást nyert 
az önkormányzat. Az ún. D típusú 
sportpark vadonatúj eszközeit ha-
marosan mindenki szabadon hasz-
nálhatja majd. Fontos, hogy a spor-
tolni vágyók megtalálják azokat a 
mozgásformákat, melyek segítsé-
gével a jó közérzetük és állóképes-
ségük megtartható, illetve tovább 
fejleszthető. Folytatás az 5. oldalon!

Hamarosan használatba veheti a la-
kosság a kondigépeket

Talajradarral kutatták a földben rejlő ősi „kincseket”
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A képviselő-testületi ülésen történtekről
Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete október 
29-én tartotta soron következő 
ülését.

Az ülésen polgármesteri beszámoló 
hangzott el a két ülés között történt 
kiemelt jelentőségű eseményekről. 
Ezután a jegyzői tájékoztatóban 
fontosabb jogszabályi változások-
ról, a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatának módo-
sításáról volt szó. Napirendi pont 
volt az ülésen az iskolai körzethatá-
rok felülvizsgálata is. A Nagykállói 
Általános Iskola körzete 2020-ban 
is Nagykálló Város közigazgatási 
területe, míg a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Nagykállói Tagintéz-
ményének közigazgatási területe: 
Nagykálló, Kállósemjén. Biri, 
Balkány, Bököny, Geszteréd, Ér-
patak, Szakoly településekre terjed 
ki.

* * * * * *
Egyhangúlag támogatták a testület 
tagjai, hogy a település önkormány-
zata megpályázza a Belügyminisz-
térium illegális hulladéklerakók 
felszámolása érdekében a „Tisztít-
suk meg az Országot!” projekt ön-
kormányzatok számára meghirde-
tett kiírását. A támogatás célja: az 
önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokon, közterületen fellelhető ille-
gálisan lerakott, elhagyott hulladék 
felszámolásának (összegyűjtésé-
nek, elszállításának és kezelésének) 
elősegítése. A támogatási kérelem 
100 százalékban finanszírozott, a 
pályázattal elnyerhető támogatás 

összege legfeljebb 5 000  000 Ft. 
Nagykálló Város területén az alábbi 
önkormányzati tulajdonú ingatlano-
kon található illegálisan elhagyott 
hulladék (kommunális, építési, 
vegyes, trágya), amelynek felszá-
molását szeretnék elérni: új ivóvíz 
kútnál (Kert u.), Magyi úton (volt 
beton üzem), Akácos úton (gödrök, 
Híd Közösségi Ház), Porosladány 
u., Lászlótanya, Temető hátsó ré-
sze, Csokonai út vége, Újfehértói 
út mente.

* * * * * *
A napirendi pontok között szere-
pelt az az előterjesztés, mely sze-
rint a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési és Kör-
nyezetgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. egy köztéri szobrot 
szeretne elhelyezni városunkban. 
Az ügynökség ugyanis támogatást 
nyert a Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna Határon átnyúló 
Együttműködési Program 2014-
2020 keretében. A projekt többek 
között a magyar-ukrán határ menti 
térségben az egykor Kárpátalja és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 
területén átvezető történelmi ,,Só 
út” (Salt Road) kutatására és egyes 
elemeinek kulturális örökségi em-
lékként, turisztikai vonzerőként 
történő helyreállítására irányul. 
A projekt keretében megvalósult, 
közös ukrán-magyar szakértői ku-
tatói tevékenység eredményekép-
pen beazonosításra kerültek többek 
között azok a ,,Só út” által érintett 
települések, illetve emlékhelyek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben, amelyek valamilyen szempont-

ból meghatározó szerepet játszottak 
ennek a határon átnyúló turisztikai 
örökségi vonzerőnek a történel-
me során. Ezeken a településeken 
– Csenger, Nagykálló, Nyírbátor 
- egy-egy miniszobrot szeretnének 
kihelyezni. Városunkban a szobor 
a belvárosban, a történelmi ,,Só út” 
mentén, a Bátori út 2. szám alatt 
lévő társasház előtti parkos terüle-
ten kerülne elhelyezésre.

* * * * * *
Jóváhagyta a képviselő-testület a 
Nagyálló-Metzingen Baráti Kör 
Egyesület kérelmét. Az egyesület 
idén 400 000 Ft támogatást kapott 
a 2020. októberére tervezett test-
vérvárosi találkozó költségeire. A 
járványügyi helyzet alakulása miatt 
a találkozó elmaradt és egy későb-
bi időpontban kerül lebonyolításra, 
ezért az egyület vezetője kérésének 
eleget téve az erre kapott támogatás 
átcsoportosítását helyben hagyta a 
testület.

* * * * * *
A Nagykállói Sporthorgász Egye-
sület ezévben 200 000 Ft összegű 
támogatást kapott a megyei és az 
egyesületi horgászversenyek költ-
ségeire. A Covid-19 járvány és a 
harangodi víztározó felújítási mun-
káinak elhúzódása miatt a Tápcsa-
torna feltöltése nem történt meg, 
így ezek a versenyek is elmaradtak. 
A horgászegyesület vezetése az-
zal a kéréssel fordult a testülethez, 
hogy a részükre megítélt támoga-
tásból fennmaradó 115 000 forintot 
az esőházak elkészítésére fordít-
hassák. Kérelmüket jóváhagyta a 
város képviselő-testülete.

Még a szeptemberi testületi ülésen 
döntöttek arról a képviselők, hogy 
a Városstratégiai Bizottság tagjai 
helyszíni bejárás során feltárják a 
Nagykállón áthaladó állami uta-
kon - Korányi F., Nagybalkányi, 
Széchenyi és Kossuth úton - lévő 
csapadékvíz fedelek, rácsok állapo-
tát, s ahol szükséges, megsüllyedt, 
vagy hibás a közmű, kijavíttatják 
azokat. Azóta a kivitelezést vég-
ző nyíregyházi HA-VI-ÉP Kft. a 
Nagybalkányi és a Korányi F. úton 
már elvégezte a szükséges javítási 
munkákat. A testület tagjai ezúttal 
arról is határoztak, hogy további 
árajánlatot kértek a még szükséges 
helyreállítási munkák elvégzésére 
a vállalkozótól.

Kijavították

A Korányi F. úton már kijavították a megsüllyedt vízelvezető rácsokat.

Tisztelt Városlakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ko-
ronavírus miatt bajba jutott em-
berek számára történt pénzbeli 
adománygyűjtéssel kapcsolatos 
támogatási kérelmek elbírálásá-
nak első szakasza szeptember első 
napjaiban lezárult. Ígéretünkhöz 
híven a támogatást kérők számá-
ra kifizettük a megítélt támogatás 
összegét. Csak azokat az igény-
lőket tudtuk támogatni, akik elfo-
gadható indokkal tudták bizonyí-
tani, hogy megfelelnek a hirdetett 
feltételeknek.
Továbbra is lehet beadni kérel-
meket, hiszen még nem merült 
ki a felhasználható keret. Lehe-
tőségünk van újabb kérelmezők 
támogatására. Az elbírálások má-
sodik fordulóját december első 
napjaiban tartjuk, melyet követő-
en a támogatás folyósításra kerül. 
Kérelem beadási cím: Nagykálló, 
Bátori út 112/B. email: kallfo@
freemail.hu
További felajánlásokat az

OTP: 11744120-24441906
KÁLLFO Alapítvány

bankszámlára átutalással, vagy 
az Alapítvány Kállai Kettős téri 
irodájában készpénzzel lehet be-
fizetni.

Támogatás folyósításának fel-
tételei:
-  akiknek 2020. március 11. után a 

járvány miatt szűnt meg a mun-
kaviszonyuk,

-  akiknek nem szűnt meg ugyan a 
munkahelyük, de fizetés nélküli 
szabadságra, vagy 

-  táppénzes állományba (esetleg 
karanténba) kényszerültek,

-  akik önhibájukon kívül az ez évi 
helyi adó megfizetését nem tud-
ták teljesíteni.

A támogatás esetenkénti nagyság-
rendje, az összegyűjtött adomány 
nagyságrendjétől függ.
Az adományok szétosztásában 
részt vesz, illetve azt felügyeli a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bi-
zottságának 2 delegált tagja.  

Tisztelettel:
Kállfo Jóléti Szolgálat  

Alapítvány

Segítség a bajbajutottaknak

Nagykálló Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a 
tulajdonában lévő Kállai Ket-
tő tér 1. szám alatt található 
4. számú üzlethelyiségének, 
valamint a szintén tulajdo-
nában lévő Somogyi Béla u. 
5-7. szám alatt található 4. és 
8. számú támogatott költség-

alapon meghatározott lakbérű 
bérlakásainak bérbeadására. 
A részletes pályázati kiírások 
és a jelentkezési adatlapok a 
www.nagykallo.hu webolda-
lon érhetőek el:
h t t p : / / n a g y k a l l o . h u /
onkormanyzat/hirdetmenyek/
onkormanyzati-palyazatok/

Pályázati felhívás

NAGYKÁLLÓI FALINAPTÁR 2021
Felhívás

A Nagykállói Hírmondó ki-
adója, a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. az idei évben is 
városunk értékeit, kiemelt ren-
dezvényeit bemutató, illetve 
helyi vállalkozásokat népsze-
rűsítő naptárat kíván megjelen-
tetni. 
Várjuk azokat a vállalkozókat, 
egyesületeket, akik szeretné-
nek bemutatkozni Nagykálló 
Város 2021-es, 3600 példány-
ban megjelenő falinaptárán. 

Hirdetési feltételek:
78x79 mm felület esetén

6 500 Ft + Áfa.

Beküldési határidő:
A jelentkező vállalkozás vagy 
egyesület a megjelenésre szánt 
tartalmat 2020. december 4-ig
küldheti el az alábbi e-mail 
címre:

nagykalloihirmondo@
gmail.com

További információ:  
+36 20 24 24 566 

vagy +36 42 563 067
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Várfeltárás Nagykállóban

Ház(ak) a tónál Elkészült az út is

Városunk őszi színei

Folytatás az 1. oldalról!
Ahogy korábban már beszámol-
tunk róla, két összkomfortos faház 
építése kezdődött néhány hete a 
Harangodon, a víztározó partján. 
A kivitelezés Nagykálló Város Ön-
kormányzat közmunkaprogramjá-
nak keretében folyik. 
A faházak egyedi gyártásúak és mé-
retűek, hasznos lakóterületük hatszor 
négy méter, amiben egy elkülönített 
WC és zuhanyzó kerül kialakításra. 
A bungalókba többrétegű, hőszige-
telt nyílászárókat éptettek be, a fából 
készült falazat pedig napokon belül 
megkapja a szükséges hőszigete-
lést, amit az építési panelek között 
helyeznek el, hogy télen és nyáron 
is használhatóak legyenek. A fa fö-
démet szintén hőszigetelik, valamint 
párazáró fóliával látják el. A lakótér 
kialakításánál a skandináv egysze-
rűséget ötvözik majd a helyi hagyo-
mányokkal, a jó minőséggel és a ké-
nyelemmel, így a kivitelezés során a 
belső szintén fa borítást kap, illetve 
hajópadlót raknak le, emellett mobil-
klíma kerül beszerelésre, az épület 
mögött pedig grillező, bográcsozó és 

szalonnasütő helyet is kiépítenek. A 
faházakhoz egy hatszor négy méte-
res előterasz is tartozik, amit Tordai 
János népi iparművész négy darab 
faragott oszlopa díszíti és tartja az 
előtetőt. Mivel szeretnék, ha hosszú 
időre megmaradna a faház eredeti 
szépségében, ezért az épületet borító 
külső faanyagot megfelelő és szüksé-
ges védőréteggel/lazúrral kezelték.  
- A házak jelenleg nyolcvan szá-
zalékos készültségben vannak. 
Várhatóan 2021 elején befejezésre 
kerülnek a belső munkálatok, hogy 

a jövő nyári szezonra kiadhatóak le-
gyenek az új szálláshelyek – tudtuk 
meg Horváth Tibortól, Nagykálló 
Város polgármesterétől. - Az ősszel 
induló munkálatoknak köszönhető-
en két modern, a XXI. századi kö-
vetelményeknek megfelelő, kom-
fortos, négy személyes faházzal 
gazdagodik a Harangodi Üdülőte-
rület. Az önkormányzati beruházás-
nak köszönhetően a vadregényes 
táj szépégei már nemcsak nyáron, 
hanem egész évben nyitva állnak 
majd a vendégek előtt.

Folytatás az 1. oldalról
Az egykori vár területén zajló 
kutatás menetéről, eddigi ered-
ményeiről dr. Stibrányi Mátét, 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
régészét kérdeztük. Konkrétan 
hogyan kell elképzelni ezt a feltá-
rást, vizsgálatot?
Nagykálló önkormányzatának meg-
bízásából kezdtük a kutatómunkát 
október végén. A város vezetése 
ugyanis azzal a feladattal bízott meg 
bennünk, hogy a nagykállói török 
kori vár helyszínét vizsgáljuk meg 
és tárjuk fel, ami részben belterüle-
ten, kertes házak szomszédságában 
van, ezáltal nem volt könnyű a mun-
ka. Munkatársaimmal falakat kere-
sünk, hogy eltudjuk helyezni a vár 
alaprajzát a helyszínen. 

Milyen eszközzel folyik a kuta-
tás?
Egy földradaros műszert haszná-
lunk, ami elektromágneses hullámot 
bocsát ki a földbe, majd a visszavert 
jeleket rögzítjük és megvizsgáljuk. 
Elsősorban falakat, nagyobb üre-
geket tudunk a készülékkel feltér-
képezni, egy-egy korabeli épület 
mélységét és irányát meghatározni. 
Nagykállóban, a közel 3000 négy-
zetméter nagyságú területen 400 és 
800 MHz-es antennával végezzük a 

kutatást, gyakorlatilag a felszín alatt, 
mintegy 2,5 méteres mélységig. 

Az eddigi kutatások milyen ered-
ménnyel jártak?
A kültéri vizsgálatokat egyelőre befe-
jeztük, jelenleg ezeknek a kiértékelé-
se, elemzése, összesítése zajlik, ami 
várhatóan még 1-2 hétig eltart, majd 
összeállítjuk az ezt rögzítő dokumen-
tációt, s átadunk az önkormányzat ré-
szére. Azt elmondhatom, hogy látunk 
falakat kb. egyméteres mélységben, 
amit kisméretű, jelzéssel ellátott, 
lapos téglákból rakták ki. Ezekből 
többet meg is találtunk a helyszínen, 
jobban mondva a szomszédos kisker-
tekben. Korábban a nyíregyházi régé-
szek is megerősítették, hogy a kora-
beli várterületén lévő rotunda (kerek 
templom, Nagykálló település legel-
ső, középkorban épült temploma volt, 
ami a vár építésekor megsemmisül-
hetett) és annak környéke a település 
első megtelepedési helyszíne is volt. 
Ezt támasztja alá, hogy a környező 
kiskertekben emberi csontokat és kö-
zépkori kerámiát is találtunk.

A feltárás eredményeinek ismere-
te után hogyan tovább?
Egyelőre várjuk meg a mérés ered-
ményeit. Az alaprajzok és a látké-
pek alapján azt biztosan tudjuk, 
hogy ez egy látványos középkori 
vár volt. Eddig semmilyen régé-
szeti kutatás nem történt a helyszí-
nen, így mindenképpen indokolt 
volt valamilyen formában elkez-
deni, már csak tudományos szem-
pontból is megnézni, hogy mit 
lehet vele kezdeni. Mindeneset-
re üdvözlendő Nagykálló Város 
Önkormányzatának ez a döntése, 
hogy régészeti vizsgálatokat kez-
deményezett a területen. Az ered-
ményektől és persze a település 
anyagi lehetőségeitől függ, hogyan 
tovább. Ha valóban olyan jelentős 
méretű falakat találunk, azokat 
lehetőség szerint érdemes lenne 
majd bemutatni a nagyközönség 
előtt, mert nincs sok ilyen magyar 
építésű végvár az országban, mint 
a nagykállói. Ennek feltárásával 
különleges helyezbe kerülne a te-
lepülés.

Nemcsak a fákról lehulló színes 
levelek, hanem a virágágyásokba 
ültetett színpompás virágok is 
vonzzák a közlekedők figyelmét 
Nagykálló közterein.

Idén is kétezer tő színpompás 
árvácskát ültettek ki az önkor-
mányzat munkatársai az őszi 
virágosítás, a város parkjainak, 
köztereinek rendezése során. Az 
egynyári virágok - kisbegóniák, 

muskátlik - mostanra elvirítottak, 
így azokat olyanokkal pótolták, 
amelyek fagytűrők. Az elmúlt na-
pokban, hetekben ezeket a növé-
nyeket ültették a virágágyásokba 
és a ládákba a munkatársak, hogy 
a város üde színfoltjai legyenek a 
borús, ködös őszi-téli időszakban. 
Az árvácskák egyébként jól tűrik a 
hideget, még a gyengébb fagyokat 
is elviselik, így díszei lesznek a 
nagykállói köztereknek. 

Az előző lapszámban már beszá-
moltunk róla, hogy elkészült a 
Nagykállói Vállalkozói Inkubá-
torház épülete, amelynek kiala-
kítására a város önkormányzata 
Európai Uniós forrásból  
661 484 000 forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert. 

Az épület Nagykálló határában, a 
Porosladány dűlőben kapott helyet, 
amit egy biztonságos közlekedésre 
nem éppen alkalmas útról lehetett 
megközelíteni. A támogatásból nem-
csak az épület valósult meg, hanem 
az épülethez vezető út is felújításra 
került.  Az Újfehértóra vezető útból 
nyíló, Nagykálló 0553 hrsz-ú 450 
méter hosszú szakasz ugyanis eddig 
zúzott kővel volt szórva, amin esős 
időben kihívást jelentett a közlekedés 
a gépkocsivezetőknek. Nagykálló 
Város Önkormányzata most a pályá-
zaton elnyert támogatásból leaszfal-

tozta és 
k ö z l e k e -
désre alkal-
massá tette ezt a 
szakaszt. Az „Ipari területek fejlesz-
tése Nagykállóban” című projekt el-
sődleges célja, hogy új munkahelye-
ket teremtsen városunkban, növelje 
a foglalkoztatást abban a térségben, 
amely gazdaságilag kevésbé ver-
senyképes. A támogatásból aszfal-
tozásra fordított 22 226 482 forint is 
ezt a célt szolgálja, hiszen az inkubá-
torház így könnyen és biztonságosan 
megközelíthető a betelepülni szán-
dékozó vállalkozások, valamint az 
itt munkát vállalók számára. 
Az érintett útszakaszon a kivitelezési 
munkálatok az elmúlt hetekben feje-
ződtek be.

Ettől kezdve simán megy

A korabeli vár alaprajra „Színes ruhába bújt az árva, ruhája lila, kék meg sárga…”

A bungalók télen és nyáron is használhatóak lesznek
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Januártól tilos az 
avarégetés!

Felújítás - kisebb bonyodalmakkal

Tisztelet a hősöknek
A 64 évvel ezelőtt kitört forrada-
lomra és annak hőseire emlékez-
tek október 23-án Nagykállóban 
is, arra az időszakra, amely a 
terror és az elnyomás elleni hősi 
küzdelemre, a szabadság szerete-
tére emlékezteti a magyarságot. 

A Szabadság téren, az 1956-os 
emlékműnél tartották Nagykálló 
ünnepi megemlékezését az ’56-os 
forradalom és a 3. Magyar Köz-
társaság kikiáltásának napja alkal-
mából, ahol Nagykálló Város pol-
gármestere, Horváth Tibor mondott 
ünnepi beszédet. Ennek részleteit 
idézzük: 
„Erőt és reményt nem meríthetünk 
a kudarcból, a balsorsból, a sötét-
ségből, csakis a büszkeségre okot 
adó pillanatokból. Például abból a 
büszkeségből, amit a hatvannégy 
évvel ezelőtti forradalom és sza-
badságharc eseményeire emlékezve 
érzünk. Ami akkor történt Magyar-
országon, máig reményt és erőt ad. 
A forradalmi események a magya-
rok elpusztíthatatlan, félelmet nem 
ismerő szabadságvágyát adták hírül 
a világnak. Ma azért vagyunk itt, 
hogy közösen emlékezzünk azokra 
a napokra, amelyek máig mércéül 
szolgálnak számunkra. Ekkor új 

fejezet kezdődött a világ történel-
mében, mert nem volt rá egyetlen 
példa sem korábban, hogy a ket-
tészakított Európában egy ország 
népe fellázadjon a szocialista vi-
lágrend ellen…” – mondta Horváth 
Tibor. – „1956. október 23-a óta 
magyarnak lenni annyit jelent, mint 
a szabadság nemzetéhez tartozni. 
Azon a 64 évvel ezelőtti őszi napon 
a fiúk és lányok megmutatták, hogy 
milyen bátrak, mert ők szabadságot 
akartak. Ezért, ott voltak mindenhol, 
ahol a forradalom nagy eseményei 
zajlottak. Ott voltak a megalakuló 
fegyveres csoportokban és vállal-
ták a kezdettől fogva egyenlőtlen, 
esélytelen és reménytelen harcot az 
időközben bevetett szovjet páncélo-
sok ellen, szedett-vedett fegyverek-
kel, Molotov koktélokkal” – mond-
ta az ünnepség szónoka.
- Ezek a fiatalok ott voltak azok kö-
zött, akiknek a lélegzete odafagyott 
a barikádok macskakövéhez, annak 
a rettenetes november 4-ének ködös 

reggelén azután, hogy a Sváb-he-
gyen felállított magyar légvédelmi 
üteg kétségbeesett, s egyre gyengü-
lő tüzelése jelezte a városnak, hogy 
mindennek vége. Nem akartak ott 
lenni, de ott voltak azok között, 
akik Nyugaton keresték a boldo-
gulást, s akiknek többségét évti-
zedeken keresztül rettenetes hon-
vágy kínzott, a szülők, a testvérek 
és mindaz után, amit a haza jelent. 
Nem akartak ott lenni, de ott voltak 
azok között, akik itthon maradtak, 
leülték a börtönbüntetéseiket és 
másodrangú állampolgárok lettek. 
Az elgondolkodtató ünnepi visz-
szatekintés után Magyar Viktória 
és Czető Ádám előadóművészek 
„Tisztelet a hősöknek” című tartal-
mas, mélyenszántó prózai és éne-
kes produkcióját láthatta és hallhat-
ta a közönség.
Az ünnepi megemlékezés végén a 
megjelentek koszorúzással és fő-
hajtással tisztelegtek az emlékmű-
nél. 

Az októberi testületi ülésen a kép-
viselők tárgyalták és támogatták, 
hogy az önkormányzat térítésmen-
tesen - 2021 decemberéig - hasz-
nálatba adja a Bátori úti volt OTP 
és az egykori Ifi tanya épületét a 
Mészáros Sándor vezette Asztali-
tenisz és Tömegsport Club-nak és 
az erőemelő, valamint súlyemelő 
Janics Tímea irányította „Anima 
Core” Sport és Szabadidő Egyesü-
let részére. A két sportklub tagjai 
vállalták, hogy – önkormányzati 
segítséggel – felújítási munkákat 

végeznek az épületben, hogy hasz-
nálhatóvá tegyék azt edzések meg-
tartására. 
Az elmúlt napokban elkezdődött 
a munka, az épület rendbetétele, 
a helyiségek átalakítása. Sajnos, 
a kivitelezés nem indult zökkenő-
mentesen. Az egyesületek tagjai 
ugyanis – munkahelyi és egyéb 
elfoglaltságuk miatt – csak hétvé-
gén tudtak dolgozni. Első körben 
műanyag zsákokba összegyűjtötték 
az itt tárolt szemetet, kihordták az 
átalakítás során keletkezett építési 
törmeléket, az önkormányzat pedig 
vállalta, hogy elszállítja a sittet és a 
több zsáknyi, elsősorban papírhul-
ladékot és ruhaneműt. Az éj leple 
alatt (november 7-8-án) azonban 
valaki(k), feltehetően azok, akik az 
önkormányzati ügyek menetének 
kerékkötői, illegálisan be is men-
tek az átalakítás alatt lévő épület-
be, feltépték a kint tárolt zsákokat 
és szétszórták az azokban tárol 
hulladékot. Az azt követő napok-
ban pedig újabb lejárató hadjáratot 
indítottak a város vezetése ellen, 
mert szerintük nem megfelelően 
kezelték a felújítás menetét, holott 

minden tevékenység az egyesüle-
tek tagjaival előzetes megállapodás 
szerint zajlott. 
A város vezetője Horváth Tibor 
az alábbiakat fűzte a történtekhez: 
- Sajnálatos eset, de szerintem, ha 
a városközpontról van is szó, egy-
két napig úgy gondolom, hogy 
tudnunk kell tolerálni bizonyos 
dolgokat, különösen abban az eset-
ben, amikor vannak emberek, akik 
szabadidejükben a városi sportélet 
előmozdításáért dolgoznak, leg-
többjük ingyen, idejüket, energiá-
jukat rászánva. Most pedig döntse 
el mindenki, hogy megérte e a más-
fél napnyi „kellemetlenség”.

Már javában tart a felújítás

Megújult a környezet is

A hatvannégy évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc eseményeire emlé-
kezve

Tisztelt Szerkesztőség!
Sokáig töprengtem rajta, hogy meg-
írjam e a levelemet, de úgy gon-
dolom jogom van hozzászólni a 
városban zajló dolgokhoz. Tősgyö-
keres nagykállói lakos vagyok, aki 
szereti a városát, bár hosszú ideje 
nem helyben dolgozom, hanem na-
ponta ingázok a megyeszékhelyre, 
hol busszal, hol saját gépkocsival, 
így van szerencsém látni mi történik 
szeretett szülővárosomban.
A Debreceni úton élek családommal, 
de sokat járok a város más utcáiban 
is. Fontos a helyszín megjelölése, 
két dolog miatt is. Egyrészt gyakran 
megfordulok a Posta utcán, csekket 
fizetek be, szüleimnek gyógyszert 
váltok ki stb. Amit itt látok időnként 
az egyszerűen felháborító. Remélni 
sem mertük, hogy egyszer a posta 
mellett (a Debreceni út elején) par-
koló épüljön, nagyon sok autónak (a 
kondipark is jó, bár én a munkában 
edzem magam). Külön öröm, hogy 
olyan nagy és tágas, hogy szinte 
mindig lehet benne szabad helyet 
találni. Ezért is érthetetlen szá-
momra az a tolongás, szabálytalan 
parkolás, amit sokan megengednek 
maguknak a gyógyszertár és a pos-
ta előtt, az egyszerűen botrányos. 
Sajnos rendszeresen ugyanazokat 
az autókat látom naphosszat ugyan-

ott állni, biztos nehezükre esne - ha 
már egész nap ott hagyják autóju-
kat – parkolni. Mindössze néhány 
métert kellene gyalogolniuk egye-
seknek, hogy szabályosan megállja-
nak a parkolóban, amiért nagy kö-
szönet illeti a város vezetését, hogy 
ezzel is élhetőbbé, kényelmesebbé 
próbálták tenni a közlekedésünket, 
de sokan a minimális közlekedési 
szabályokat sem tartják be, hanem 
ráállnak a másik autóra, a kórház 
bejáratába, a megállni tilos tábla 
után, csakhogy az orvosi rendelő, a 
gyógyszertár előtt szálljanak ki az 
autójukból. Egyszerűen nem értem 
az ilyen embereket. Ha nem tudnak 
alkalmazkodni a körülményekhez, 
inkább ne üljenek autóba! Minden 
iskolához, kórházhoz, postához ér-
kező biztosan hálás szívvel fogadta, 
én, egyszerű városlakó szeretném 
ezt megköszönni, mindenki nevében. 
A másik szintén a Debreceni úthoz 
köthető, a most történő útépítéshez. 
Nagy öröm, nemcsak nekünk, itt la-
kóknak, hogy felújítják ezt az utat. 
Nagyon ráfért már!  Úgy olvastam, 
hogy a buszvárók is meg fogak épül-
ni, az pedig az ingázóknak lesz nagy 
segítség. Összességében jó látni, 
hogy a nehézségek ellenére a város-
unk épül, szépül.

Név és cím a Szerkesztőségben

OLVASóI LEVéL

Januártól sem avart, sem kerti 
hulladékot nem lehet majd eléget-
ni sehol az országban. 

Az ősz beköszöntével szinte az 
egész ország területén beindul az 
avarégetési szezon és vele sok he-
lyen érezhető a szálló füst. Az Or-
szággyűlés még nyáron döntött 
arról, hogy jövő év január 1-től 
kezdődően országszerte tilos lesz az 
avar- és a kerti hulladék égetése. A 
módosítás célja - az indoklás szerint 
- a levegő minőségének javítása, a 
lakosság egészségének védelme, 
a levegő nem megfelelő minősége 
miatt ugyanis uniós kötelezettségi 
eljárás van folyamatban Magyaror-
szág ellen.
Jelenleg az önkormányzatok jelölték 
ki, mikor lehet az avart és a kerti hul-
ladékot égetéssel megsemmisíteni, 
így idén még ez a tevékenység - ha a 
kijelölt időben történik - folytatható. 
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetésének helyi 
szabályairól szóló 6/2015. (III.12.) 
önkormányzati rendelete értelmében 
a belterületi ingatlanok vonatkozásá-
ban az avar és kerti hulladék égetése 
minden év február 1-jétől március 
31-ig, valamint október 1-jétől no-
vember 30-ig volt lehetséges.
Jövő év január 1-jétől törlik azt a 
rendelkezést, ami alapján az önkor-
mányzatok rendeletben szabályoz-
hatják az avarégetést, így általános-

sá válik a levegő védelméről szóló 
kormányrendelet alapján a tilalom 
az egész országban.
Egy kerti égetés, amelyben avart, 
füvet és gallyakat égetünk komoly 
légszennyezést okoz, veszélyeztetve 
a környezetet és az emberek egész-
ségét. Ilyenkor annyi szállópor ke-
letkezik, ami több száz autó egész 
napos kipufogásával vetekszik, a 
levegőbe kerülő káros anyagok 
(szén-monoxid, szénhidrogének, 
nitrogén-oxidok, stb.) légzőszervi 
megbetegedéseket, akár asztmát is 
okozhatnak.
Az égetés ráadásul teljesen értelmet-
len is. Az értékes szerves anyagból az 
égetéskor hamu keletkezik, ami csak 
részben alkalmas tápanyag-utánpót-
lásra. Míg, ha komposztálunk, telje-
sen elbomlanak a növényi részek és 
hasznos humusz keletkezik.

A hulladékégetés tilos és veszélyes, 
súlyos egészségügyi és környezeti ká-
rokat okoz

Magyar Viktória és Czető Ádám
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Idén is átadták a Ratkó-díjat

A szemét is lehet kincs

Új kondipark épül

Mozgás öröme 2020

Folytatás az 1. oldalról!
A modernkori történelem során ta-
lán még soha nem figyeltünk any-
nyira az egészségünk megőrzésére, 
mint napjainkban. Ennek egyik leg-
fontosabb eszköze a mindennapos 
sportolás, melyet leginkább a köny-
nyen hozzáférhető és ingyenes léte-
sítményekkel lehet vonzóvá tenni. A 
lakosság számára azonban alapvető 
probléma a lakóhely közelében ren-
delkezésre álló sportolási lehetőség 
hiánya. Ennek az állapotnak a meg-
szüntetését tűzte célul Nagykálló 
Város Önkormányzata. Ez év ta-
vaszán a Debreceni út elején alakí-
tottak ki kültéri fitnesz-szigetet hat 
darab kondigéppel, októberben pe-
dig újabb, szintén kültéri kondipark 
építése kezdődött el a Jókai úton a 
Híd Közösségi Ház mögött, a két 
középiskola (a Korányi Frigyes és 
a Budai Nagy Antal) melletti terü-
leten, amelyet szintén ingyenesen 
használhat majd a lakosság. 
- A testmozgás minden életkorban 
ajánlott, ezért, hogy minél széle-
sebb körben, minél több városlakó 
számára biztosítani tudjuk a moz-
gás örömének megélését, az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által kiírt „Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark Programban” 
való részvételre, amelyen – a lakos-
ságszámot alapul véve – nyertünk 
vissza nem térítendő támogatást ún. 
D típusú sportpark kialakítására. Az 
állami program alapvető célja, hogy 
olyan közösségi terek kerüljenek ki-
alakításra, ahol a fiatalabbaktól az 

idősebbekig aktívan tölthetik sza-
badidejüket – tájékoztatott Horváth 
Tibor. Nagykálló Város vezetője el-
mondta, hogy a D típusú sportpark 
jellemzője, hogy minimum 150 nm 
alapterületű és legalább 15 kondi-
cionáló és erősítő sporteszközt tele-
pítenek rá. Ezek elsősorban has- és 
hátizomerősítő, fekvőtámasz gya-
korlatokra, valamint lépcsőzésre, 
létramászásra, párhuzamos korláton 
végezhető gyakorlatokra és függesz-
kedésre alkalmasak. A park helyszí-
nének kijelölésekor igyekeztek arra 
is figyelni, hogy annak közelében 
van a Korányi lakópark és játszótér, 
így könnyen és ingyen elérhető min-
denki számára.
A területen az elmúlt hetekben 
megtörtént a tereprendezés, majd 
az eszközök megfelelő rögzítéséhez 
betonalapot öntöttek, most pedig a 
kondigépek felszerelését végzik a 
szakemberek.
Horváth Tibor városvezető elmond-
ta még, hogy a közeljövőben terve-
zik az oktatási intézmények mögötti 
terület lezárását, elkerítését (a Jókai 
M. u. irányába), hogy ezáltal meg-
óvják az önkormányzati területe-
ket, játszóteret és az újonnan épülő 
kondiparkot. A lakosságtól érkezett 
jelzések alapján ugyanis az a ta-
pasztalat, hogy vannak olyan diá-
kok, akik szünetben, vagy a tanórák 
végén rendszeresen ezeken a terüle-
teken dohányoznak, kapcsolódnak 
ki, és a szemetet nem a gyűjtőedé-
nyekbe, hanem a földre szórják, 
illetve használják a kisebbeknek 
épített játékeszközöket.

Az idei évben 16. alkalommal 
készültünk a Mozgás öröme 
program megszervezésére, a 11 
óvodai csoportba járó gyerme-
kek bemutatkozásával. 

Kérdezhetjük, mit jelent életünkben 
a mozgás? Örömteli tevékenység, 
egészségmegőrzés, egészségvéde-
lem, fejlesztési lehetőség. Tudomá-
nyos vizsgálatok igazolják, hogy a 
mozgás a gyermekek fejlődésében 
minden életkorban nagyon fontos. 
Mozgásfejlődés során folyamatosan 
fejlődik a gyermekek gondolkodása, 
kommunikációja, a társas kapcsola-
tok – ezek mind befolyásolják a ta-
nulást, a viselkedést. Nevelőtestüle-
tünk ezért tartja kiemelt pedagógiai 
feladatának a mozgás megszerette-

tését, a mozgásos tevékenységekkel 
kapcsolatos mintaadást, a mozgás-
kultúra megalapozását.
Az óvodai környezetben, sokféle 
eszköz felhasználásával történik a 
mindennapi mozgásos tevékenysé-
gek szervezése. Az óvodapedagó-
gusok ezen a területen is folyamatos 
fejlődésre, megújulásra töreksze-
nek, így pl. a Mozgáskotta módszer 
elsajátítása folyamatos. 
Kellő figyelmet fordítanak a válto-
zatos eszközhasználatra, a feladatok 
életkori és egyéni sajátosságokhoz 
igazodó kiválasztására. 
Óvodánkban a gyermekek és a pe-
dagógusok számára a mozgás öröm 
a hétköznapokban is.

Nagy Tamásné
intézményvezető

Az idei Ratkó József-díjat Iancu 
Laura költő, író, néprajzkutató 
kapta. Az elismerést Seszták Osz-
kár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke és dr. 
Karádi Zsolt, főiskolai tanár 
adta át, s amely esemény ezút-
tal a Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár YouTube-
csatornáján volt látható.

Rendhagyó módon a legszűkebb 
körben, de mégis nagy nyilvános-
ság előtt, a megyei könyvtár hon-
lapján az online térben közvetítve a 
közönség számára, november 20-án 
átadták a Ratkó József-díjat. Az idei 
évben egy fiatal költő és prózaíró, a 
József Attila-díjas Iancu Laura kap-
ta a neves kitüntetést, amit a Hang-
súly Művelődési és Művészeti Ala-
pítvány 1993-ban alapított és amit 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat 2006-ban vett gon-
dozásába. 
Az átadáson Seszták Oszkár, a me-
gyei közgyűlés elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket, sajnálatát fejezte 
ki a szokatlan körülmények mi-
att, amellyel senkinek sem könnyű 
megbarátkozni, de örömének is han-
got adott, hogy a rendkívüli helyzet 
ellenére sem maradt el a díj átadása, 
mely ezúttal is jó helyre került.
Iancu Laura életútját, munkásságát 
dr. Karádi Zsolt, a Ratkó József-díj 
kuratóriumának megbízott vezetője 
ismertette. Az irodalmár - méltató 
beszédében - elmondta, hogy a dí-
jazott a mai költészet, a mai magyar 
irodalom egyéni hangú, munkás-
sága, tematikai, gondolati gazdag-
ságában máshoz aligha mérhető 
alakja. A moldvai Magyarfaluban 
született, de több mint két évtizede 

az anyaországban él. A jelenleg nép-
rajzkutatóként dolgozó alkotó nagy 
utat tett meg szülőföldjétől, ahol öt 
testvérével szerény körülmények 
között nevelkedett. Középiskolai 
tanulmányait a csíkszeredai zenei és 
képzőművészeti líceumban végezte. 
Egyetlen szatyorral érkezett Buda-
pestre 1997-ben, ahol óvodapedagó-
gusként, majd teológus-hittanárként 
diplomázott, később politikai kom-
munikációt tanult, majd a Szegedi 
Tudományegyetemen etnográfus-
ként végzett. 2011 óta az MTA Böl-
csészettudományi Kutatóközpont 
Néprajzi Intézete folklór témacso-
portjának tudományos munkatársa. 
Kutatóként a moldvai magyarság 
vallásosságának kérdését vizsgálja.
Számos könyv szerkesztője, emel-
lett tudatosan építette fel költői élet-
pályáját. Költeményei meggyőzik 
olvasójukat arról, hogy Iancu Lau-
ra rendkívül fegyelmezett világa a 
mai magyar líra sajátos nyeresége. 
A költő azonban az évek során nem 
maradt meg a hallatlanul tömör ver-

seknél, hanem 2011-ben regényt, 
majd 2013-ban drámát publikált. 
Összességében elmondható róla, 
hogy nemcsak a költészet terepén, 
hanem a történelmi próza, a dráma 
területén is járatosan mozog. S ez az 
otthonosság nem jelképes értelem-
ben értendő, hanem a szó legszoro-
sabb értelmében: Iancu Laura nem 
pusztán szerzője írásainak, hanem 
szereplője, elszenvedője is. Ez teszi 
műveit reálissá, önnön magát pedig 
hitelessé.
Költői, írói identitását az elhagya-
tottság érzéséből fakadó kétség-
beesett számonkérés és a hittel 
átitatott reménybe való konok ka-
paszkodás között feszülő, s felold-
hatatlannak tűnő ambivalencia jel-
lemzi. Kérdéseket tesz fel, de nem 
vár válaszokat. Éhezi a megértést, 
de közben magából ad. Iancu Lau-
ra Csángóföldön született, de nem 
csángó költő, hanem az egyetemes 
magyar irodalom hasonlíthatatlan 
„hangú énekese”.
A díjazott az eseményen elmondta, 
hogy életművében, gondolkodásá-
ban Ratkó József költészete, írás-
művészete, sőt, sorsának néhány 
mozzanata is jelen van. Itt utalt arra, 
hogy amit a költő leírt 1966-ban, az 
az 1980-as években kisgyerekként 
vele is megtörtént, csak más hely-
színen.
-Pontosan nem tudom megmon-
dani, hogy kapcsolódtam rá Ratkó 
József költészetére, amin szerintem 
a szorongás érezhető, az ún. szeret-
hető szorongás. Számomra Ratkó 
egy „hitelesítőnek” számít emiatt, 
mert megnyugtat, hogy az ilyen 
lelki adottság nem hátrány a költé-
szetben, az irodalomban – mondta a 
díjazott a nyíregyházi eseményen.

„Zölden könnyebb!”
Kiállítás a környezetvédelem je-
gyében a nagykállói óvodákban.

Óvodai közösségünk elkötelezett 
a természet és a környezetvédelem 
területén. A mintaadás a környeze-
ti nevelés, a fenntarthatóság érték-
rendjének hiteles képviselete során, 
a környezettudatossághoz kapcso-
lódó attitűdök átadásának folyama-
tában valósul meg.
A ZÖLD ÓVODA cím birtokában 
a környezettudatos magatartásmin-
ták, értékek és életviteli szokások 
átadása, átvétele jelen van a min-
dennapi óvodai életünkben. 
Az idén az Európai Hulladékcsök-

kentési Hét keretén belül kiállítás 
szervezésére került sor mindkét 
tagóvodában. A kiállított tárgyak 
újrahasznosított használati tárgyak 
felhasználásával készültek. 
Az európai normáknak megfelelő 

környezettudatos magatartásmin-
ták, értékek és életviteli szokások 
alakításában együttműködtek ve-
lünk a szülői közösség tagjai.

Nagy Tamásné
intézményvezető

A díjazott Iancu Laura költő, nép-
rajzkutató

Ne dobd ki! Készíts még egyszer valamit belőle, tedd láthatatlanná!

A kicsiknek így természetessé válik a környezetük védelme
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Élet Dióval és Dió után 

Születésnapi köszöntő 

Október hónap minden évben 
„rózsaszínbe öltözik”, hiszen a 
mellrák elleni küzdelem hó-
napja. Ebből az alkalomból 
az Egészségfejlesztési Iroda 
Nagykállói Járás munkatársai 
közös, kreatív foglalkozással 
és rózsaszín sétával hívják fel 
a figyelmet a szűrővizsgálat, 
az önvizsgálat fontosságára 
Nagykállóban.

Idén a szemé-
lyes kontaktusok 
csökkentése miatt 
narratív típusú in-
terjút készített az 
iroda munkatársa 

egy mellrákból gyógyult hölggyel, 
Bajkó Barbarával, aki a diagnózist 
követően teljes odaadással indult 
előre a jövő felé vezető úton. 
Az interjú célja ebben az évben 
sem más, mint a figyelemfelhívás 
a rendszeres emlőszűrésen való 
megjelenés, valamint az önvizsgá-
lat fontossága.

Barbi 29 éves nyíregyházi, fiatal, 
energiával teli nő, aki tavaly ér-
zékelt a mellében egy csomót. A 
vizsgálatok után ez a csomó nevet 
is kapott: Dió. 

Kelemen Anett: Mit kell rólad tud-
ni? 
Bajkó Barbara: 2019 novem-
ber 29-én diagnosztizáltak nálam 
mellrákot, vagyis akkor lett leír-
va feketén fehéren a szövettani 
leletembe. Azóta már túl vagyok 
nyolc kemoterápiás kezelésen és 
a műtéten is. Úgyhogy erről mesé-
lek az Instagram oldalamon tabuk 
nélkül, mert úgy gondolom, hogy 
a rák még mindig tabu téma Ma-
gyarországon. 
K.A.: Dió története is ezzel indult 
tulajdonképpen? 
B.B.: Igen a mammográfiai lelet-
re írták rá, hogy zöld dió nagysá-
gú ez a tumor, és mivel nagyon 
szerettem volna a rák, a tumor, a 
betegség szavakat kerülni, ezért 
egyértelműen jött, hogy Diónak 
nevezem. Az Instagram oldal pe-
dig azért kapta ezt a nevet, hogy 
Dióval az élet majd később, Élet 
Dió után, mert szerettem volna, ha 
„beszédes az oldal”, de nem dur-
ván konkrét, mint pl. „Egy lány 
rákkal.”
K.A.: Mi volt az első reakciód mi-
kor megtudtad, hogy Dió létezik? 
B.B.: Szerintem ember legyen 
a talpán, aki ilyenkor nem törik 
meg, ezzel én is így voltam. Ültem 
a kanapén és olvastam a leletei-
met, feketén fehéren azt, hogy az 
emlő rosszindulatú daganata. Ez 
egy pénteki napon volt. Szombat, 
vasárnap pedig sok sírás követke-
zett. Próbáltam keresni válaszokat 
magamban és az interneten, aztán 
vasárnap délutánra elfogadtam, 
tényként kezeltem és azt néztem, 
hogyan tudnék előre lépni. 

K.A.: Milyen volt egy – egy terápi-
ás kezelési alkalom után? 
B.B.: Az első után nem jött gyorsan 
a rosszullét. Az elsőt egy hétfői na-
pon kaptam. Szerda délután lettem 
rosszul. Egészen addig azt hittem, 
hogy én leszek az egyetlen, akinek 
nem fog gondot okozni a kemote-
rápia, de ez nem így lett, természe-
tesen engem is megviselt. Igazából 
a negyedik kezelés után volt egy 
mélypontom, ekkor már itt volt a 
(COVID-19) vírus is. Emiatt egye-
dül mentem a kezelésre, addig a ba-
rátnőim kísértek el, hogy ne legyek 
egyedül. A vírus idején pszichésen 
is nehéz volt. Ekkor már telített volt 
a szervezetem a kemoterápiával, és 
akkor volt egy nagyon rossz hetem, 
a férjem a mosdó padlójáról sze-
dett össze az ötödik hányás után. 
Innen kellett szépen visszaépíteni 
magam. 
K.A.: Mikor elindítottad a blogot 
természetesnek vetted, hogy min-
dent megosztasz?
B.B.: Igen. Nem félek semmit el-
rejteni az emberek elől. Se örömöt, 
sem fájdalmat.  Teljesen kamunak 
gondoltam volna, ha csak a jót írom 
le, annak nem lett volna értelme. 
Azt szerettem volna, hogy lássák 
a követőim: vannak nehéz, nagyon 
rossz pillanataim, de meg lehet 
csinálni, erő kell és menni előre, 
mert ez egy olyan betegség, amit 
ha időben diagnosztizálnak, akkor 
gyógyítható. 
K.A.: Mi adott neked erőt a folya-
matban az előre lepéshez?
B.B.: Az Instagram oldal. Az, hogy 
kiírhattam magamból a jót és a 
rosszat, az alapvetően segítség volt. 
Nem is gondoltam volna, hogy ez 
ekkora erőt ad, illetve, hogy ilyen 
nagy sikere lesz. Utána pedig a 
pozitív visszajelzések is töltöttek 
és segítettek. Megdicsérnek és azt 
mondják, hogy „inspirálsz”, hogy 
„annyira jó, hogy itt vagy és ezt 
megosztod”. Amikor padlón vol-
tam és megosztottam ömlöttek az 
üzenetek. Például a műtétem nap-
ján kapott üzeneteket még mindig 
nem tudtam visszaolvasni, annyi 
érkezett. Továbbá tölt a család, a 
férjem, a barátaim.  Hatalmas ka-
paszkodót jelentett, hogy júni-
us 20-án ott volt az esküvőnk. 
Nyilván ez egy olyan esemény, 
amit elő tudtam húzni, ha 
rossz napom volt, vagy rosz-

szul éreztem magam, ez elterelte 
a gondolataimat. Szóval nagyon 
hálás vagyok a körülöttem élőknek 
és a követőimnek, mert tényleg so-
kat adtak ahhoz, hogy nem éreztem 
magam betegnek. 
K.A.: Tehát az esküvő volt a moti-
váció számodra?
B.B.: Még januárban megegyez-
tünk a férjemmel, hogy nem ha-
lasztjuk el az esküvő időpontját. 
Én úgy fogalmaztam, ha tolószék-
ben kell betolni, akkor is meg lesz 
tartva. Hála Istennek erre nem volt 
szükség, sőt, hajnal négyig mulat-
tam. Nem tudom hogyan csináltam, 
de biztosan az adrenalin. 
K.A.: 2020. szeptember 10-én volt a 
műtéted. Milyen az élet Dió után?
B.B.: Jobb. Szeretem. Igazából 
tényleg majdhogynem a műtét pil-
lanatáig, de szeptember elejéig még 
elég erősen itt volt Dió, a kemoterá-
pia mellékhatása, pedig júniusban 
kaptam az utolsó kezelést. És az 
élet Dió után? Most szokok vissza 
a normál életbe. Úgy éreztem ma-
gam, mint Pinokkió, amikor a fabá-
buból igazi kisfiú lett. Érzem, hogy 
visszajön az élet a testembe, úgy-
hogy nagyon jó. Az, hogy kihullik 
a haj, fáj az ízület, a hányinger, az 
ízérzékelés elvesztése, a fájdalmak, 
ezek csak tünetek, idővel elmúlnak 
és minden szépen visszatér és lehet 
élni az életet ugyanúgy.
K.A.: Mi lenne az a gondolat, amit 
a nőtársaknak, embertársaknak 
üzennél?
B.B.: Elsősorban a nőknek szeret-
nék üzenni. Tudom azt, hogy egy 
nőnek, ha hajelvesztésről, vagy 
mell levételről beszélnek, akkor azt 
gondolhatja, hogy onnantól ő már 
nem lesz nő. Én nagyon megtanul-
tam Diótól, hogy nem a hajamtól, 
nem a szemöldökömtől, a szempil-
láimtól, a körmömtől, vagy a mel-
lemtől vagyok nő, hanem belülről. 
És ha te belülről ízig vérig nőnek 
érzed magad, akkor azt fogod su-
gározni. Teljesen mindegy, hogy 
nézel ki kívülről, mert a környeze-
ted azt a belső erőt fogja érzékelni, 
azt fogja érezni rajtad, hogy te attól 
még ugyanolyan nő vagy mint a 
többi. Azt szeretném még üzenni, 
hogy ne féljenek, ha az egészségün-
kért valamitől meg kell válni, mert 
attól még élni ugyanúgy lehet!

Kelemen Anett - EFI mentális 
egészségfejlesztő munkatárs

Egészségfejlesztési Iroda 
Nagykállói Járás

4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
Telefonszám:42/599-700/2151

E-mail: efi.nagykallo@gmail.com

Október végén Szilvási 
Mihálynét (szül. Sulyom Ilo-
nát) köszöntötte Horváth Tibor 
polgármester 90. születésnapja 
alkalmából.

Miniska Zsejke Az örök fiatalság 
című versével köszöntötte Szilvási 
Mihálynét 90. születésnapja al-
kalmából Domokos Árpádné 
anyakönyvvezető, Horváth Tibor, 
Nagykálló polgármestere pedig 
jókívánságait, a kormány és a tele-
pülés vezetése ajándékát adta át az 
ünnepeltnek. 
Sulyom Ilona 1930. október 25-én 
egy tősgyökeres, négygyermekes 
nagykállói családba született. A 
szépkorú ünnepelt irigylésre méltó 
szellemi frissességgel fogadta a kö-
szöntésére érkezőket és örömmel 
mesélt életéről, annak jó és rossz 
állomásairól, köztük a II. világhá-

ború – gyerekként átélt – borzal-
mairól. 
Szilvási Mihállyal 1950-ben kötöt-
tek házasságot, négy gyermekük 
született. Férjét 37 együtt töltött év 
után vesztette el. Jelenleg kilenc 
unokája és hat dédunokája hoz örö-
met a szépkorú életébe.
Icuka néni ma már kevesebbet és ne-
hezebben mozog, de ennek ellenére 
állandóan tesz-vesz otthonában, 
gyakran főz is, sőt, ritka vasárnap, 
amikor nem készít valamilyen édes-
séget, hogy a betérő családtagokat 
is vendégül lássa. Unatkozni nem 
szokott, ha mégis, akkor szívesen 
olvas, főleg a regényeket szereti.
- A remény a hosszú élet titka, mert 
ha dolgozok, akkor reménykedek, 
hogy holnapra is van feladatom, 
amit el kell végezni, s ez élteti az 
embert – jelentette ki a szépkorú 
városlakó.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagykálló Város Köztemetőjét üzemeltető TESZOVÁL Kft.

JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT KERES
temetői munka végzésére.

A dolgozó feladata: elvégzi a temetkezéssel kapcsolatos teendőket
(halottszállítás, sírásás, temetés).

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: +36 20 399 1240

Vigyázzunk egymásra,  
viseljünk maszkot!

A Nagykállói Hit Gyülekezete no-
vemberben több száz maszkot ado-
mányozott a Nagykállói Általános 
Iskola részére a pedagógusok és a 
tanulók fokozott védelmének tá-
mogatása céljából. A szakemberek 
szerint az általános maszkhasználat 
ugyanis nemcsak a kórokozó, a ko-
ronavírus terjedését nehezíti meg, 

hanem abban is segít, hogy kisebb 
eséllyel alakuljon ki súlyos betegség 
a megfertőződést követően. A maszk-
nak köszönhetően ugyanis kevesebb 
vírusrészecske tud bejutni az orr- és 
szájüregbe. A védőeszközöket a 
gyülekezet lelkésze, Kárpáti Ernő 
adta át az oktatási intézmény igaz-
gatójának, Dubász Évának.

Rendkívül fontos a pedagógusok és a tanulók védelme
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

„Álmodtunk 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.”

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, 

Ungvári Attilánéra, évikére,
aki hat éve nincs már közöttünk.

Szerető férje, Attila

|

Móré Sándor (Simonyi út)
Sarafi Bertalanné (Kisbalkányi út)
Balogh Rozália (Dózsa Gy. u.)
Viszokai Györgyné (Kossuth út)
Bakti Jánosné (Iskola u.)
Darai György (Bessenyei u.)
Szabó Miklósné (József A. u.)
Dalanics Ferencné (Táncsics M. u.)

Jécsák István (Zrínyi I. u.)
Tisza István (Kossuth út)
Hegedűs Imréné (József A. u.)
Fehér Jánosné (Ibolya u.)
Bódizs Márton (Nyár u.)
Nagy István (Gyöngyvirág köz)
Máté Józsefné (Iskola u.)
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Majd, ha fagy!
Szükséges óvintézkedések 
a vízmérők és a pénztárcák 
kímélésére. A tartós téli hideg 
komoly károkat okozhat a fagy 
ellen nem védett vízmérőkben és 
vízhálózatban, ezért a kemény 
fagyok közeledtével el kell végez-
ni a vízvezetékrendszer víztelení-
tését, téliesítését.

A hideg és a fagy komoly károkat 
okozhat a talajban vagy a fűtetlen 
pincékben található vízmérőkben. 
Tanácsos idejében készülni és 
megtenni a szükséges óvintézkedé-
seket, amivel elkerülhetjük a pénz-
tárcánkat sújtó, esetleges plusz ki-
adásokat. A hatályos jogszabályok 
szerint a fagy kiengedésekor elfolyt 
vizet, a mérőcsere költségeit, és a 
szétfagyott, nem javítható vízmérőt 
a felhasználóknak kell megfizetnie, 
ugyanis a törvény szerint kötelesek 
a vízmérő fagy elleni, megfelelő 
védelméről gondoskodni.
A fagy leginkább a néhány milli-
méteres vaslappal fedett aknában 
lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért 
ezek védelme különösen fontos! 
Mit tegyenek a felhasználók, hogy 
elkerüljék a hideg okozta jelentős 
károkat és vízveszteségeket?
•  Győződjenek meg arról, jól záró-

dik-e a vízmérő akna fedele!
•  Az aknák sérült fedőlapját cserél-

jék ki, ha hiányzik, azt pótolják.
•  Az aknát és a vízmérőt szigeteljék 

nikecellel, vagy más szigetelő-
anyaggal.

•  A tél folyamán többször ellenőriz-
zék nincs-e víz az aknában, és a 
fedele is jól le van zárva.

•  A pincében és a zárt helyen lévő 
vízmérők, vízvezetékek esetén el-
lenőrizzék a pinceablak épségét, 
szigetelését, és tartsák azt zárva!

•  A télen nem használt ingatlanokat 
víztelenítsék, az ott lévő aknát is 
szigeteljék.

•  Figyeljenek arra, hogy a vízmé-
rőben a víztelenítést követően is 
maradhat víz, ezért a vízmérőak-
na szigetelését mindenképp meg 
kell oldani.

Annak jelei, hogy télen mégis el-

fagyott a vízmérő:
•  A lakásban nem, vagy csak alig 

jön víz a csapból
•  Nem forog a vízmérő, ha meg-

nyitja a csapot
•  A mérőlapon szilánkokra tört az 

üveg
•  Eldeformálódott a számláló szer-

kezet
Amennyiben észlelte az elfa-
gyást:
•  Ne próbálja felolvasztani a csapot 

nyílt lánggal
•  Haladéktalanul hívják a 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. központi szá-
mát: 42/ 523-600

érdemes időben téliesíteni

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja 
Felhasználóit, hogy a jelenlegi
vírushelyzetre való tekintettel sze-
mélyes ügyfélszolgálati irodáit – 
beleértve a
műszaki iroda személyes ügyfél-
szolgálatát is –
2020. november 11-től további 
rendelkezésig zárva tartja.
A társaság kéri Felhasználóit, hogy 
ezen időszakban ügyintézésre vá-
lasszák az alábbi lehetőségeket:
•  Elektronikus elérhetőség: 

ugyfel@mail.nyirsegviz.hu
•  Postai cím:  

4401 Nyíregyháza, Pf. 290.
•  Telefonos ügyfélszolgálat:  

06-42/523-623
Hibabejelentés: a szolgáltatással 
kapcsolatban észlelt hiba, esetleg 
üzemzavar bejelentése:
•  e-mailben:  

hibabejelento@mail.nyirsegviz.hu
• Telefonon: 06-42/523-600

Lakossági tájékoztató
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. december 5. 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:





Rendelésfelvétel: 
06-20/442-6643, 06-42/792-040 

éttermünk napi menü ajánlatait 
vagy rendeljen 

”A La Carte” étlapunkról!

RENDELJE 
HÁZHOZ

4320 Nagykálló, 
Korányi Frigyes út 1.

I N G A T L A N
Nagykálló, Balassi u. 2. alatt 2 szobás össz-
komfortos családi ház melléképülettel eladó vagy 
kiadó. Telefon: +36 70 309 7254

Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. szám alatt 2 
szobás, ebédlős, fürdőszobás, cserépkályha fűtésű 
ház eladó. Az ingatlan tehermentes.  Telefon: +36 
20 988 7115

Nagykálló, Kállay Miklós u. 19/a alatt 3 szobás 
fürdőszobás, nagy nappalis, kertes családi ház el-
adó. Telefon: +36 20 955 4171

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó állapot-
ban lévő, 4 szobás, összkomfortos, családi ház el-
adó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 
2 db cserépkályhával – melléképülettel. Kisebb 
lakáscsere is érdekel. Telefon: +36 20 315 4687

BOJTOR  
JóZSEFET éS 

ÁCS  
ERZSéBETET 
62. házassági évfordulójukon

szeretettel köszöntik  
gyermekei, unokái, dédunokái.
Jó egészséget, hosszú, boldog 

éveket kívánnak sok  
szeretettel!

Nagykálló, Nagykertiszőlőben 800 □-öl bel-
területi telek, közmű nélkül eladó. Telefon: +36 
20 253 8170

Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt üzlethelyi-
ség kiadó. Telefon: +36 30 349 7653

Nagykálló belvárosában eladó családi házat 
keresek 30 millió forintig. Telefon: +36 30 318 
9245

Nagykállóban eladó téglaépítésű társasházi 
lakást keresek 15 millió forintig. Telefon: +36 
30 318 9245

E L A D Á S - V é T E L
Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor váltóval, 
láncos szecskavágó, nagyteljesítményű elektro-
mos kukoricamorzsoló. Érdeklődni lehet: naponta 
18 óra után. Telefon: (42) 264 396

Eladó 6 db beltéri ajtó (4 000 Ft), vasajtó 
240x100cm (10 000 Ft), negyedköríves hátfal-
üveges zuhanykabin, akril állítható zuhanytál-
cával, zuhanypanel a kabin teljes magasságban 
(30 000 Ft). Telefon: +36 70 309 7254

Eladó sütőtök - kanadai és nagydobosi - 200 Ft/
kg. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 40. Telefon: 
+36 70 309 7254

Eladó villanymotoros permetező 50 m félcolos 
slaggal, szőlődaráló és –prés tartozékokkal, vala-
mint új, háztartási fagylaltgép, 12 személyes 72 
darabos, új evőeszközkészlet táskával. Telefon: 
+36 20 253 8170

Eladó 120 literes boroshordó, 50 l sózókád, vil-
lanymotor, gázpalack üst alá égőfejjel, túrapalack 
égővel, 44-es gumicsizma, 2 db kézifűrész. Tele-
fon: +36 30 668 4239

3+2+1 szövet ülőgarnitúra, egyszemélyes he-
verő, csillár, szőnyeg, 2 db éjjeliszekrény eladó. 
Telefon: +36 30 413 3468

Eladó benzinmotoros és elektromos fűnyíró, ko-
rongfűrész tengely, kiskazettás beltéri tölgyfaaj-
tó, kukoricamorzsoló, fűkasza, kétütemű fűnyíró 
motor, házi nyúl (süldő), Partner 330-as bontott 
fűkasza. Telefon: (42) 797 042

Eladó 48 nm parketta (900 Ft/nm), 2 m széles 
vas hintaállvány (6000 Ft), 1 m-es hintaállvány 
(3500 Ft), 11 kg-os gázpalack (5000 Ft), gázró-
zsa (3000 Ft), 180x150-es faablak (10 000 Ft), 
fa teraszajtó (5 000 Ft), 4 db vasvázas karszék 
(2000 Ft/db), szigetelt fa bejárati ajtólap (25 000 
Ft), szigetelt fa teraszajtólap (15 000 Ft). Telefon: 
(42) 264 294

Eladó 220 V-ról működő, 10 kalapácsos ter-
ménydaráló, 3 fázisról működő gyümölcsdaráló, 
nagyputtonyos szőlődaráló, kézi gyümölcsdaráló, 
250 kg-ig mérő molnár mázsa súlyokkal. Telefon: 
+36 30 218 5958


