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Multifunkciós kisgép 
segíti a munkát

Új, térköves járda és 
parkoló készül

Nagykálló Város Önkormány-
zata sikeresen pályázott és 
támogatást nyert „A társadal-
mi együttműködést szolgáló 
komplex program folytatása 
Nagykállóban” című TOP-
5.2.1-16-SB1-2020-00006 számú 
pályázat megvalósítására.  

A projekt célja Nagykálló lesza-
kadó, szegregált városi területein 
élő lakosság közösségi és egyé-

ni fejlesztése a társadalmi integ-
rációjuk érdekében, valamint a 
korábban megvalósított, szociá-
lis városrehabilitációs program 
folytatása. Nagykálló leszakadó 
városrészein így olyan társadalmi 
folyamatok indulhatnak, melynek 
köszönhetően - mind közösségi, 
mind egyéni szinten - a feltételek 
lehetővé teszik a mélyszegény-
ségben élő emberek felzárkózását 
a többségi társadalomhoz, illetve 

megalapozzák diszkriminációmen-
tes társadalmi befogadásukat. 
A projekt közvetlenül a jelenleg is 
futó „A társadalmi együttműködést 
szolgáló komplex program megvaló-
sítása Nagykállóban” című program-
mal érintett településrészen valósul 
meg, ami Nagykálló három szegregált 
területét (Akácos út és környéke, a 
Temető, illetve a Porosladányi uta-
kat) foglalja magába. 

Folytatás a 4. oldalon!

Január elején az egészségügyi dol-
gozók mellett fokozatosan meg-
kezdődött az idős otthoni dolgozók 
és a bentlakó idősek oltása is. A 
nagykállói idősek otthonában sincs 
ez másként. Jelenleg az ellátottak 
egy része már megkapta a korona-
vírus elleni vakcinát, de az oltásra 
való regisztráció folyamatosan zaj-

lik a dolgozók és az idősek körében 
egyaránt. 
A vakcina felvételéről önkéntes 
alapon dönthettek a dolgozók, va-
lamint az idősek. Első körben azok 
a lakók és dolgozók kapták meg az 
oltóanyagot, akik nem estek át ko-
rábban a betegségen és nincs sem-
milyen ellenjavallatuk.

Folytatódik a társadalmi felzárkóztatás

Az idősotthonban  
is elkezdődött az oltás

Új, multifunkcionális traktor 
segíti az önkormányzati dolgozók 
munkáját ezentúl Nagykállóban. 
A kisgép keskeny felépítésű, 
könnyű a tömege, így egyaránt 
alkalmas kerékpárutak és önkor-
mányzati utak karbantartására.

December végén érkezett meg az új, 
multifunkciós traktor a nagykállói 
Vállalkozói Inkubátorházba. A jár-
művet az önkormányzat az „Ipari 
területek fejlesztése Nagykállóban” 
című pályázat megvalósítására 
nyert támogatásból vásárolta. A va-
donatúj mezőgazdasági kisgép nem 
csak külsőségeiben értékes, hanem 
funkcióit tekintve is gazdag, hiszen 
jelenleg nyolc adapterrel rendelke-
zik, illetve továbbiakkal bővíthető, 
ami különböző funkciót is jelent. 

Ennek köszönhetően a jármű janu-
ártól decemberig, minden évszak-
ban hasznos munkát végez a város 
közterein. A multifunkciós gép az 
elmúlt hetekben már munkába is 
állt, a januári havazás után rövid 
idő alatt megtisztította a nagykállói 
járdák nagyrészét.
-A Vállalkozói Inkubátorház eszköz-
beszerzésre elkülöníthető keretéből 
vásároltuk ezt a multifunkcionális 
traktort, elsősorban az inkubátorház 
területének karbantartására, illetve 
az ide érkező és az itt gyártott termé-
kek rakodására, de emellett a város 
közterületein is feladatokat lát majd 
el. Néhány napja például már kipró-
bálhattunk a hótoló és sószóró adap-
tert, amikor egyfázisban takarította 
és sózással jégmentesítette az utakat, 
járdákat.  Folytatás a 2. oldalon!

A belterületi utak fejlesztése 
fontos feladata a települési 
önkormányzatoknak, ezért több 
járdaépítés is várható a közeljö-
vőben Nagykállóban.

A múlt év végén kezdődött a Ko-
rányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 
melletti területen a járdaépítés. Az 
önkormányzat munkatársai elő-
ször a Korányi utat az intézmény 
melletti parkolóval összekötő gya-
logutat építették meg. Az újonnan 
kialakított, kb. 200 négyzetméteres, 
szilárd járdaszakasz nem szokvá-
nyos, ugyanis a meglévőktől eltérő, 
kétméteres szélességben lett meg-
építve, viacolor burkolata pedig az 
önkormányzat térkőgyártó üzemé-
ben készült.
-Az időjárás függvényében, illetve, 
ha befejeződik a felújítás és sza-
baddá válik az oktatási intézmény 

melletti terület, tovább folytatódik a 
járdaépítés a városnak ezen a pont-
ján és megépül a szilád burkolatú 
parkoló is, közel 1000 négyzetmé-
teren – tájékoztatott Horváth Tibor 
polgármester. – Jól működik a tele-
pített térkőgyárdó berendezés, így 
az idei évben várhatóan több járda-
szakaszt tudunk majd megépíteni és 
felújítani, például a Krúdy Gy. vagy 
a Móricz Zs. utcában.

Mostanra elkészült ez a járdaszakasz

A kis gép nagy segítség lesz

Egészen mesebeli a fehéren szikrázó, 
havas Harangod
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Fontos változás  
a gépjárműadó törvényben

Multifunkciós kisgép 
segíti a munkát

Hamarosan érkezik 
a kéményseprő a 

társasházakba

Felére csökkent a kkv-k és az egyéni 
vállalkozók iparűzési adója

Másképp ugyan, de idén 
is lesz lomtalanítás

Folytatás az 1. oldalról!
Tavasszal az utcaseprő, pad-
katisztító funkcióját szeret-
nénk elsősoran alkalmaz-
ni – sorolta Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármes-
tere. – Rézsűkasza, fűnyíró 
és -gyűjtő adapterrel is ren-
delkezik, amivel gyorsan és 
hatékonyan tudjuk majd a 
zöldfelületeket rendben tar-
tani. Előnye, hogy egy ember 
egyhetes munkáját fél-egy nap alatt 
tudja elvégezni. A városnak több 
olyan területe is van, ahol a kivá-
gott fák gyökere a földben maradt, 
mert a járda, az úttest, a térburko-
lat, vagy a füves terület károsítása 
nélkül nem lehetett eltávolítani, a 
tuskómaró funkciónak köszönhe-
tően mostantól ez a probléma is 
megoldódik. 

A városvezető elmondta: „Hiány-
pótló a berendezés. Az önkormány-
zat eddig nem rendelkezett ilyen 
multifunkcionális géppel, a teendő-
ket kézi erővel próbáltuk elvégezni. 
Azért választottuk ezt az eszközt, 
mert további adapterek vásárolha-
tók hozzá, amivel egyéb feladatokat 
is eltudunk majd végezni a város-
ban rövid idő alatt, eredményesen” 
– tette Horváth Tibor.

A BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság tájékoztatja a 
lakosságot, hogy elkészült a 2021. 
évre vonatkozó kéményseprőipari 
sormunka ütemterve. Ennek alap-
ján  Nagykálló területén február 25. 
és március 4. között végzik a szak-
emberek a társasházi lakások kémé-
nyeinek tisztítását. 
Fontos, hogy automatikusan csak a 
társasházakba és lakásszövetkezeti 
ingatlanokba érkeznek a kémény-
seprők. A családi házakhoz kizá-
rólag a lakók kérésére, egyeztetett 

időpontban mennek ki a szakem-
berek. A magánszemélyeknek ez 
továbbra is ingyenes. A katasztrófa-
védelem kéményseprőjének házhoz 
hívását az online ügyfélszolgálaton 
keresztül, időpontfoglalással lehet 
kezdeményezni. 
Az alábbi linken ki lehet keresni, 
hogy az adott településen ki látja el 
a kéményseprőipari tevékenységet 
és mely kéményseprőcégektől le-
het megrendelni a munkát https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat

Az Észak-Alföldi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 
Szabolcs- Szatmár- Bereg megye 
területén, így Nagykállóban is 
a lomtalanítást 2020-tól házhoz 
menő szolgáltatásként végzi.
 
A házhoz menő lomtalanítást az in-
gatlanhasználó csak a közszolgálta-
tóval előre egyeztetett időpontban, 
évente egy alkalommal, a felkí-
nált időpontokból választva veheti 
igénybe.

Lomtalanításra történő bejelent-
kezés időszaka: 2021. február 01. 

– 2021. március 31.

A szolgáltatást kizárólag a közszol-
gáltató nyilvántartásában szereplő, 
közszolgáltatási díj fizetésére kö-
telezett természetes személy ingat-
lanhasználó, valamint a társasház és 

a lakásszövetkezet veheti igénybe.  
A jogosultság feltételeinek meglétét 
az ÉAK Nonprofit Kft. munkatársai 
az igénylés során ellenőrzik.
Lomtalanítási időpontot a naptárban 
– lila színnel - jelölt lomtalanításra 
való bejelentkezés időszakában, 
legalább egy héttel az Ön által kivá-
lasztott időpont előtt igényelhet az 
alábbi elérhetőségek egyikén:
•  honlapunkon: www.eakhulladek.

hu/ugyfelszolgalat/telepulesek me-
nüpont alatt a vevőkód megadását 
követően a településnél megjelölt 
időpontokra regisztrálva

•  e-mailben: lomtalanitas@
eakhulladek.hu címen

•  telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. 
lomtalanítás bejelentő telefonos 
ügyfélvonalán +36 42/508 369/ 3 
menüpont

A hulladékok kizárólag az ingatlan 
telekhatárán belül (kapun belül) he-

lyezhetők el, közterületre hulladék 
nem kerülhet.  A hulladékokat a 
kapu közelében célszerű elhelyezni 
a könnyebb kihordás érdekében. A 
lomhulladékot az ingatlanhasználó-
nak vagy meghatalmazottjának kell 
átadnia. A lomtalanítás nagydarabos 
hulladékokra vonatkozik, de lehe-
tőség van kis mennyiségben kisebb 
méretű hulladékok elszállítására is, 
amennyiben azok átlátszó zsákban, 
papírdobozban kerülnek átadásra. 
Munkatársaink a hulladékokat gép-
járműre rakodják, és az igénylő az 
elszállítást aláírásával igazolja.

Lomtalanításkor átadható  
hulladékok:

•  bútorok (asztal, szék, szekrény, 
ágy, szőnyeg, matrac stb..) szét-
szerelt, mozgatható állapotban

•  műanyag medence, játékok, textil, 
ruhanemű zsákolt, dobozolt, köte-
gelt állapotban

•  háztartásonként maximum 4 db 
személygépkocsi-, kerékpár-, il-
letve motorkerékpár-gumi

A szolgáltatás során ezek maximá-
lis mennyisége együttesen 2 m3 le-
het. Amennyiben az ingatlannál a 
maximális mennyiségnél több lom 
kerülne átadásra, a szolgáltató a 
megrendelt (többlet) szolgáltatást 
megtagadja. A többlet lomok át-
adására a hulladékudvarokban van 
lehetőség, illetve elszállítását az in-
gatlantulajdonosok külön szolgálta-
tásként tudják megrendelni.

Észak-Alföldi  
Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

2021. január 1-jétől felére csök-
kent az iparűzési adó mértéke 
a kis- és középvállalkozások 
számára. 

A rendelet szerint mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülnek 
azok, akiknek  a nettó árbevételük 
vagy mérlegfőösszegük határa leg-
feljebb 4 milliárd forint; a 2021. 
évben alkalmazandó önkormány-
zati rendeletben megállapított helyi 
adómértékük több mint 1 százalék. 
Ezeknek a vállalkozásoknak idén - 
az adott előleg-fizetési időpontban 
– az adóelőleg 50 százalékát kell 
megfizetniük. A naptári évvel meg-
egyező üzleti éves adózók esetében 
idén is március 15. és szeptember 
15. a két adóelőleg fizetési időpont.
A rendelet szerint: a nem fizeten-
dő előleg-részlet összegével az 
adóhatóság a vállalkozó iparűzési 
adóelőleg-kötelezettsége összegét 
hivatalból, határozathozatal nélkül 
csökkenti. 

Az 50%-os adóelőleg-csökkentés 
akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 
2021. február 25-ig nyilatkozik arról, 
hogy mikro-, kis- és középvállalko-
zásnak minősül és a jogszabályban 
előírt további feltételeknek megfelel. 
A nyilatkozat kizárólag a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalon (NAV) ke-
resztül, elektronikus úton nyújtható 
be (ÁNYK), a NAV által rendsze-
resített 21NYHIPA megnevezésű 
nyomtatványon.
Fontos, hogy ha az adózó nem nyi-
latkozik a jogszabályban megjelölt 
időpontig, 2021. február 25-ig, úgy 
nem élhet a csökkentett összegű (50 
százalékos mértékű) előlegfizetés le-
hetőségével. 
A nyilatkozattétel alól kivételnek 
számítanak a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adója hatálya alá tartozó 
adózók (KATA), feltéve, hogy ezt a 
kedvező adózást választották az ön-
kormányzati adóhatóságnál is. Ese-
tükben az önkormányzati adóhatóság 
felezi a fizetendő adóösszeget.

Az önkormányzati adóhatóság 
tájékoztatja az adózókat, hogy 
az egyes adótörvények módosí-
tásáról szóló 2020. évi CXVIII. 
törvény 101. §-a alapján, 2021. 
január 1-jétől az állami adóha-
tóság veszi át a gépjárműadóval 
kapcsolatos feladatokat az ön-
kormányzati adóhatóságoktól.

Az önkormányzati adóhatóság ha-
tásköre 2020. december 31. napjá-
val a gépjárműadóban megszűnt. A 
gépjármű üzembentartónak/tulaj-
donosoknak a változás miatt plusz 
teendőjük nincs!
A 2020. december 31-ig az önkor-
mányzati adóhatóság által meg-
állapított gépjárműadót az önkor-
mányzat gépjárműadó beszedési 
számlájára kell az adóalanynak 
teljesíteni. A 2021. január 1-jét 
megelőző időszakra eső gépjármű-
adó-kötelezettséggel összefüggő 

adóhatósági feladatokat az önkor-
mányzati adóhatóság látja el és az 
ezzel kapcsolatos ügyekben eljár.
2021. január 01. napjától az adókö-
telezettséggel kapcsolatos gépjár-
műadó ügyekben a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) jár el. A 2021-től 
kezdődő időszakra járó adót a NAV 

számlájára kell megfizetni a NAV 
által közöltek alapján. A változások 
nem befolyásolják a 2020. december 
31-én fennálló gépjárműadó alóli 
mentességeket, az önkormányzatok 
adatszolgáltatása alapján a NAV hi-
vatalból, automatikusan veszi figye-
lembe az adókivetésnél.
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A Nagykállói Hírmondó korábbi 
számában Sinka György Richter 
Ferenc kereskedőt kérdezte 
arról, hogy szerinte manapság a 
fogyasztók mennyire vásárolnak 
tudatosan az élelmiszerek minő-
ségét, árát illetően?
A tudatos fogyasztás első megkö-
zelítésben a fogyasztók előre meg-
fontolt, valamilyen szempontokat 
fokozottan érvényesítő vásárlói 
döntéseiben érhető tetten. Vélemé-
nyem szerint anyagi, környezeti és 
egészségügyi szempontokat alapul 
véve mondható el valakiről, hogy 
tudatos vásárló. Tapasztalatom sze-
rint jelenleg a vásárlók mindössze 2 
százaléka tartozik ide. 
Az anyagiakat nézzük: személyes 
tapasztalat, hogy például sokan 
nem tudják, mennyibe kerül egy 
kilogramm kenyér, vagy egy liter 

tej, tehát ők már nem lehetnek tu-
datos vásárlók. Egészségtudatos 
vásárlóvá elsősorban akkor válik 
valaki, ha valamilyen betegséggel 
küzd, ezért odafigyel, hogy mit rak 
a kosarába, holott mindenkinek ezt 
kellene tennie, éppen amiatt, hogy 
a későbbiekben ne legyenek prob-
lémái. Gondolok itt például a tel-
jes kiőrlésű termékekre, arra, hogy 
több zöldséget, kevesebb édességet 
fogyasszunk, illetve a bio élelmi-
szerekre. A harmadik pedig a kör-
nyezettudatosság szempontja, ami 
részben azt jelenti, hogy vásárol-
junk gazdaságosan, csökkentsük a 
hulladék mennyiségét, ne járjunk 
naponta többször boltba, hanem 
írjuk össze, hogy mire van szük-
ségünk, mi fogyott el, bizonyos 
időközönként tartsunk nagybevá-
sárlást. Ma már nagyon kevesen 
tesznek így, a multik nem ezt szor-
galmazzák. (Leszámítva az elmúlt 
hónapokat, amikor a koronavírus-
járvány miatt sokan bespájzoltak 
egyes termékekből.) Szerintem az 
embereknek nincs annyi idejük, 
hogy tudatosabban vásároljanak, 
amíg nincs baj, addig nincs rá 
szükség. Ha bemegyünk egy nagy-
áruházba – akár bevásárlólistával – 

mire körbejárjuk, egészen biztosan 
lesznek a kosárban olyan termékek, 
amelyek megvételét nem terveztük, 
de jó áron kínálták, hiszen a multik, 
részben, erre építenek.
A reklámok szintén a tudatos vá-
sárlást gyengítik, egy kevésbé 
egészséges terméknek például, ha 
jó a promóciója, akkor nyilván so-
kan megveszik. Az én meglátásom 
szerint a környezet-, az egészség- 
és anyagi tudatosság külön-külön 
nagyon sok emberben megvan, de 
mindhárom együtt keveseknél. 

Említette az egészségtudatossá-
got, sok ételallergiával élő vásár-
lóval találkoznak manapság?
Igen, egyre többen vannak, di-
abétesszel küzdő, glutén-, 
laktózérzékeny vásárlóink, akiknek 
szintén igyekszünk az általuk fo-
gyasztott termékeket beszerezni.

Egy kis bolt „rugalmasabb”, 
könnyebben tud alkalmazkodni a 
vevők igényeihez?
Egy kis bolt csak részben épít a 
nagybevásárlásokra, inkább arra, 
hogy a kialakult vevőkör igénye-
inek minden esetben megfeleljen. 
Ez pedig már a kereskedő részéről 

jelent tudatosságot, illetve nekünk 
a gyorsaságra, a rugalmasságra kell 
építeni, mert azzal (is) vonzóvá 
tudjuk tenni az üzletet. Úgy érzem, 
nekünk sikerült alkalmazkodni a mi 
vásárlókörünk igényeihez. 

A kereskedő tudja tudatos vásár-
lásra szoktatni a vevőket?
Nem igazán, szerintem a vásárlók 
többsége nem venné jó néven, ha a 
kereskedő bármilyen irányba pró-
bálná befolyásolni, irányítani.

Mióta foglalkoznak kereskede-
lemmel?
Én autóvillamosság szerelőnek ta-
nultam, a sorkatonaság után elvé-
geztem egy boltvezetői tanfolyamot 
1997-ben, azóta a kereskedelemben 
dolgozom. Először egy szupermar-
ketben, később helyi kiskereskedő 
alkalmazottjaként dolgoztam. 2007 
márciusában, tizenhárom évvel ez-
előtt nyitottuk meg az üzletünket 
a Jókai M. úton. Kezdetben több 
alkalmazottal, mert a feleségem 
GYES-en volt, később ő is csat-
lakozott, előtte a Korányi Frigyes 
Gimnáziumban dolgozott. Akkor 
voltak kicsik a gyermekeink, s úgy 
gondoltuk ez a munka az ő számára 
is rugalmasabb lesz. Ma már nem 
tudnánk elképzelni, hogy két kü-
lönböző munkahelyen dolgozzunk. 
Élvezzük a közös munkát, sok év 
után is.
Szeretem ezt a munkát, de amilyen 
irányba jelenleg tartunk, egyre ne-
hezebb a kicsiknek és egyre na-

gyobb a lehetőség a multik számára 
– a kereslet és a kínálat miatt.

A közel egy éve tartó járvány-ve-
szélyt hogyan tudják kezelni?
Alkalmazkodtunk hozzá, ami azt je-
lenti, hogy vannak olyan idős vásár-
lóink, akiknek hónapok óta házhoz 
visszük az árut. 

Mindkettőjüknek más az eredeti, 
a tanult szakmája, de az évek 
során ízig-vérig kereskedőkké 
váltak.
Ismerni kell az embereket, tudni 
kell velük kommunikálni, megta-
lálni a közös hangot, nekünk ez a 
filozófiánk. Nagyon sok akadályt 
kellett leküzdenünk ezalatt a 13 év 
alatt, de úgy gondolom sikerült, 
mert mindig a jövőbe tekintettünk, 
s haladtunk előre.

Mikor voltak utoljára szabadsá-
gon?
Mióta megnyitottuk a boltot mind-
össze egyszer, 2019-ben voltunk.

A Nagykállói Hírmondó követke-
ző számában kinek adjuk tovább 
a válaszadás jogát az Ön által 
feltett kérdésre?
Choma Róbert kereskedőtől kér-
dezném, hogy saját maga és az üz-
lete számára mi volt a legnehezebb 
helyzet, amit a koronavírus-járvány 
miatti intézkedések okoztak számá-
ra Mit tapasztalt, hogy a korlátozá-
sok mennyire befolyásolták a vásár-
lási szokásokat?

Készülnek a rendezvény- 
központ új tervei

Fát ültettek  
a városvédők

A Nagykállói Városvédő Egye-
sület tagjai - még decemberben 
- 20 facsemetét ültettek el az 
idősek otthonának kertjébe. 

A civil szervezet tagjai a fákat a 
Kiss Kertészettől szerezték be, 
melyhez támogatást kaptak a Nem-
zeti Együttműködési Alap „Kö-
zös jövőnk" - Szemléletformálás 
Nagykállóban című pályázat kere-
tében.
Az egyesület tagjai a telepítést ha-
gyományteremtő céllal szervezték 
meg, ami azt jelenti, hogy ezentúl 
minden évben eggyel több facseme-
te kiültetését tervezik Nagykállóban 
- más-más helyszínen. Az idei év-

ben tehát már 21, 2022-ben pedig 
22 facsemete elültetésére kerül sor 
és így tovább… 
- A fákat saját forrásból, felajánlá-
sokból (személyi jövedelemadó 1 
százalékából, emellett egyéb, pénz-
beli és természetbeni juttatásokból), 
illetve amennyiben lehetőségünk 
nyílik rá, pályázati forrás felhasz-
nálásával szeretnék a jövőben is 
beszerezni – tudtuk meg Véghseő 
Sándortól, a Nagykállói Városvédő 
Egyesület vezetőjétől. 
A szervezet az akcióval a környezet-
tudatos gondolkodás elmélyítésére, 
a klímavédelemre, a zöldkörnyezet 
fenntartására, gondozására szeretné 
felhívni a lakosság figyelmét. 

Múlt év végén írta alá a Kállai 
Kettős Rendezvény és Konfe-
renciaközpont tervezési szerző-
dését Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere, Szabolcsi 
Katalin, a Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
és Ágoston László tervező, az 
Archicum St. Kft. ügyvezetője.

A tervezői szerződés aláírásával 
elkezdődött a végleges koncepció 
kidolgozása, majd az építési enge-
délyes tervdokumentáció és későb-
biekben a kiviteli tervdokumentá-
ció elkészítése.
Ez utóbbiak és az építési engedély 
birtokában, a szükséges közbeszer-
zési eljárás lefolytatása után - re-
mélhetőleg még idén - az épület 
kivitelezőjével is aláírásra kerül a 
vállalkozási szerződés.
-Már zajlik a Kállai Kettős Ren-
dezvény és Konferenciaközpont 
tervezése. A folyamat mostanra 
eljutott abba a szakaszba, amikor 
szükségessé vált az átfogó civil 
és szakmai véleményezés a terve-
zés folytatásához, hogy a majdani 
kulturális intézmény rendeltetése 
és funkciói alapján, lehetőleg min-
den igényt kielégítően kerüljön ki-
alakításra. Számítottunk a lakosok 
javaslatára, véleményére is, amit 
a rendezvenyhaz@nagykallo.hu 
email címre vártunk, de mindösz-
sze egy javaslat érkezett – mondta 

Horváth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere. - Január közepén 
– a járványügyi szabályok betar-
tása mellett - szakmai értekezletet 
tartottunk a központtal kapcsolat-
ban. A megbeszélésre szakembe-
reket – néptáncost, népzenészt, a 
Kállai Kettős Néptáncfesztiválok 
szervezésében és lebonyolításában, 
valamint rendezvényszervezésben 
és színpadtechnika kialakításában 
jártas szakembert, építész-terve-
zőt - hívtunk meg, akik különbö-
ző módosító javaslatokat tettek a 
rendezvény és konferenciaközpont 
kialakítására vonatkozóan.  

Horváth Tibor elmondta, hogy az 
elhangzott javaslatok, ajánlások 
között szerepelt például a színpad 
méretével, öltözők elhelyezésével, 
színpadtechnikával kapcsolatos ész-
revételek, játszósarok vagy játszó-
szoba kialakítása, lapostető részleges 
hasznosításának lehetőségére és a 
parkolóhelyek számának növelésére 
vonatkozó javaslatok, illetve több 
ötlet is született a Kállai Kettős mo-
tívum megjelenítésére az épületen. 
Az itt megfogalmazott kiegészítő és 
módosító javaslatokat összevetve, 
azokat felhasználva folytatódik a ter-
vezés – tette hozzá a városvezető.A városvédők célja a környezettudatos gondolkodás fejlesztése
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Hogy ne legyenek  
jegesek a járdák

Köszönet a felajánlásért

Javul a helyzet

Szélmalomharc ez a javából

Folytatódik a társadalmi 
felzárkóztatás

Mivel ez a jelenleg futó programunk 
folytatása, ezért a megvalósítása 
2021. szeptemberében kezdődik 
majd és 19 hónapos időtartammal 
tervezzük. A projekt konzorciumi 
együttműködésben valósul meg 
és – többek között - az alábbi tevé-
kenységeket tartalmazza:
•  a szociális munka folytatása az 

akcióterületen
•  közösségfejlesztéshez kapcsolódó 

programok szervezése az Akácos 
úti Közösségi Házban és a Teme-
tő úton található közösségi téren

•  eszközbeszerzés a szakmai meg-
valósítók részére

•  roma kultúrához és hagyomá-
nyokhoz kapcsolódó programok 
megvalósítása

• képzés, felzárkóztató programok
•  tanácsadások megvalósítása a 

célcsoport részére (pl.: jogi, vagy 
egyéb szakértelmet igénylő)

• támogató csoport működtetése
•  közösségi programok (pl.: csalá-

di napok, szomszédsági főzések) 
megvalósítása az akcióterületen

A projekt megvalósítására elnyert 
támogatás: 100 557 912 forint.

Sokak örömére, január elején le-
hullott az első hó és beköszöntött 
a téli időjárás a maga szépsége-
ivel, örömeivel és nehézségeivel 
együtt.

Az első havazást követően sokan 
azonnal seprűt, lapátot ragadtak, 
hogy megtisztítsák a járdákat, az 
önkormányzat munkatársai pedig 
a közterületeket, azonban az elmúlt 
évek tapasztalata, hogy vannak, 
akik ezt nem érzik kötelességük-
nek. Pedig senki nem ülhet karba 
tett kézzel, az előírásoknak megfe-
lelően ugyanis a hóeltakarításról és 
a biztonságos gyalogos forgalom 
biztosításáról a legtöbb esetben az 
ingatlantulajdonosnak kell gondos-
kodni.
A helyi közutak és közterületek 
fenntartása az önkormányzatok fel-
adata, azonban a településen ingat-
lantulajdonnal rendelkező állampol-
gárok kötelesek eltakarítani a havat 
az ingatlan előtti járdaszakaszról, 
illetve kötelesek azt csúszásmentes 
állapotban tartani.
A Közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól szóló 21/2014. 
(XII.18.) számú rendelet 10. § (1.) 
bekezdése szerint „az ingatlan előtti 
(…) járdának, (járda hiányában egy 
méter széles területsávnak) tisz-
tántartását, burkolt területen a hó 
eltakarítását és síkosság mentesíté-

sét, ha az két közúttal is érintkezés-
ben van, a fenti feladatok mindkét 
irányra vonatkoznak” az ingatlan 
tulajdonos kötelessége elvégezni. 
Szintén a „közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatar-
tást követ el a kereskedő, utcai árus 
és rendezvényszervező, ha a tulaj-
donos a burkolt területen a síkosság 
mentesítéséről és a hó eltakarításá-
ról nem gondoskodik.”
Az utak a ráfagyott csapadék, leta-
posott hó miatt „korcsolyapályává” 
válhatnak, és komoly veszélyforrást 
jelentenek a gyalogosan közleke-
dők számára egyaránt, ezért fontos, 
hogy ezek hó- és jégmentesítéséről 
mindenki gondoskodjon a lakó és 
társasháza előtt.

Elérhetőség
A Nagykállói Hírmondó előző számában közöltünk tájékoztatót a 
nagykállói orvosi rendelők működéséről, elérhetőségéről. Ebben 

tévesen jelent meg dr. Vonza Tibor háziorvos telefonszáma. Helye-
sen a következő: 

DR. VONZA TIBOR
Rendelő: Nagykálló, Zrínyi M. u. 4-6.

Telefon: (42) 797 723
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 7.30 – 12.30 

kedd, csütörtök: 12.30 – 17.30

Vitathatatlanul más volt a tavalyi 
év, és ezzel együtt az év végi ün-
neplés is. 

Voltak, akiknek rendkívül, mások-
nak legfeljebb kicsit alakult más-
ként, mint ahogy várták, és ahogy 
megszokták a karácsonyi ünneplést.
Nagykálló Város Önkormányza-
ta is igyekezett a szeretet ünnepére 

készülve látványosabb, pompásabb 
ünnepi díszeket felvonultatni a vá-
ros központjában, amivel, ha nem 
is feledtetni, de a fények, a színek, a 
motívumok váltakozásával az ünnep 
nagyságát hangsúlyozni.
A Kállai Kettős téren ezúttal is meg-
jelent egy kedves motívum, a farön-
kökből készített, rénszarvasok húzta 
szánkó montázs, amely nem első 

alkalommal tette látványossá az ün-
nepi díszítést.
Nagykálló Város Önkormányzata 
ezúton is szeretne köszönetet mon-
dani Vágó Lászlónak, a szánkó tu-
lajdonosának, hogy ismét a város 
rendelkezésére bocsátotta a látvá-
nyos járművet, hogy azzal is tovább 
gazdagítsák az ünnepi dekorációs 
elemek sorát.

Nagykálló határából az elmúlt 
hetekben ismét több köbméter 
szemetet gyűjtöttek össze és 
szállítottak el. 

Az Ipari és a Ludastói út mellől több 
mázsa illegálisan elhelyezet és szét-
szórt hulladékot gyűjtöttek össze és 
szállítottak el az önkormányzat mun-
katársai. A lakosok által kivitt sze-
mét elsősorban háztartási hulladék, 
amiben egykori használati tárgyak, 
eszközök, különféle műanyag termé-
kek és PET palack is volt bőven. 
Bosszantó, hogy ezeket a területe-
ket is (mint több másikat) korábban 
már megtisztították a munkatársak, 

de a renitens szemetelők újra itt 
szabadultak meg az összegyűjtött 

hulladékuktól. Szélmalomharc ez a 
javából!

A múlt év tavaszán hazánkban 
is megjelenő COVID– 19 koro-
navírus–járvány első hulláma 
során jelentkező megbetegedé-
sek még elkerülték a nagykállói 
idősek otthonának lakóit és 
dolgozóit. 

Sajnos, ugyanez nem mondható 
el az augusztusban kezdődő má-
sodik hullám idején. A kezdetek-
től igyekeztünk nyomon követni a 
legfrissebb híradásokat, betartani 
a járványügyi előírásokat, az ép-
pen aktuális eljárásrendet, az in-
fekciókontroll feladatait. Az őszi 
hónapokban annyira megugrott az 
országban és régiónkban is a fer-
tőzöttek száma, hogy a legnagyobb 
elővigyázatosság ellenére is elke-
rülhetetlen volt a COVID–19 meg-
jelenése az intézményben. A vírus 
okozta tünetek és megbetegedések 

november első heteiben jelentkez-
tek a lakóknál és a dolgozóknál 
egyaránt. 
Nehéz heteken, napokon és szo-
morú pillanatokon vagyunk túl, 
de mint ahogyan a felhők felett is 
mindig süt a nap, úgy az idősotthon 
felől is lassacskán eltűnnek a vihar-
felhők.  A lakók jelenleg már tünet-

mentesek, gyógyultak; a megbete-
gedett dolgozóink is visszatértek a 
munkába.
Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani az intézmény dolgozóinak 
az erőn felüli, áldozatos és kitartó 
munkájukért.

Kiss Bernadett
telephelyvezető
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Továbbra is elektronikusan lehet kölcsönözni

Ajándék a nagykállói óvodáknak
Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

A járványügyi helyzet miatt óvoda-iskola átmenetet támogató programjaink online 
valósulnak meg, 2021. február 01-től indulnak. 

Érdeklődni a 06-42-563-000 telefonszámon, 
a foglalkozásokra regisztrálni a következő e-mail címen lehet: nkallo.alt.i.@gmail.com 

 
 

  

                                                                                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A foglalkozásokhoz kapcsolódó linkeket a regisztrációt követően küldjük meg. 

Művészeti iskolák  
(Vivaldi, VLAMI) foglalkozásai: 

Diákjaink tánc-és hangszeres 
bemutatója 

Rendezvény 
Farsangi 

pillanatok 
 

Rajzpályázat 
 

Ha volna 
varázsceruzám… 

Határidő: 
Február 22. 

Ünnepi 
műsor: 

Március 15. 

Tanuljunk játszva! 
Online módszertani foglalkozás 

A leendő elsős tanító nénik 
bemutatkozó videója 

Iskolánk bemutatkozó 
kisfilmje 

http://altalanos.nagykallo.hu 

 

 

Rajzpályázat 

Az alkotás A/4-es méretben, bármilyen technikával 
készíthető. 
 Beküldési határidő: 2021. február 22.  
 
A rajz hátoldalán legyen feltüntetve az alkotó neve, 
életkora és óvodájának neve! 
A beérkezett művekből iskolánk aulájában kiállítást 
rendezünk, a legjobbakat ajándékkal díjazzuk. 

 Az alkotásokat iskolánk alsó tagozatos     
 épületének portáján kérjük leadni vagy a 
nkallo.alt.i@gmail.com e-mail címre eljuttatni. 

A Nagykállói Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola rajzpályázatot 
hirdet az iskolába induló gyerekek 
részére  
  „Ha volna egy varázsceruzám…” 

          címmel. 
 

A járvány miatt  
idén sem  

maradnak el az 
érettségik

A tavalyi év bebizonyította, hogy a 
járványügyi keretek között is biz-
tonságosan meg lehet szervezni az 
érettségit, ezért a kormány nem ter-
vezi megváltoztatni a vizsgaszabá-
lyokat és azok időpontját – mondta 
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) köz-
nevelésért felelős államtitkára az 
operatív törzs január 12-ei, online 
sajtótájékoztatóján.
Az államtitkár kijelentette: tavasz-
szal csaknem 80 ezer, ősszel to-
vábbi 30 ezer tanuló érettségizett 
le úgy, hogy sehol sem alakult ki 
fertőzési gócpont. Így idén is fo-
kozott biztonsági óvintézkedések 
mellett, a megfelelő távolság tartá-
sával és tantermenként legfeljebb 
10 személy jelenlétében bonyo-
líthatják le az írásbeli és a szóbeli 
vizsgákat.
Maruzsa Zoltán a tájékoztatón el-
mondta, hogy a médiában megje-
lentek olyan vélemények, illetve 
elindult egy petíció is, hogy ma-
radjon el az érettségi, azonban a 
tavalyi, angliai példa azt mutatja, 
hogy felvételi káoszt okozott, s ez 
Magyarországon is kilakulna. 

A járványügyi intézkedések 
miatt zárva tart a Ratkó József 
Városi Könyvtár. 

A már beiratkozott olvasóknak 
azonban továbbra is elérhetővé 
vált a kölcsönzési szolgáltatás. Az 
olvasók a http: //nagykallo.opac3.
monguz.hu online katalógusból vá-
laszthatják ki a kölcsönözni kívánt 
kötetet, amelyet a 42/263-339-es 
telefonszámon, vagy a nagykallo.
konyvtar@gmail.com e-mail-en je-
gyezhetnek elő. 
A megrendelt könyveket - az elő-

jegyzést követő napon - az in-
tézmény előtti átvételi ponton 

(Nagykálló, Korányi F. út 1.) vehe-
tik át az olvasók.

A karácsonyi ünnepek előtt Kárpá-
ti Ernő, a Hit Gyülekezete lelkésze 
színes gyerekbibliákat, DVD és 
zenei CD csomagot ajándékozott 
a nagykállói óvodáknak, a két tag-
intézmény dolgozói részére pedig 
egészségügyi maszkokat adomá-
nyozott. 
A kicsiknek készült kiadványok 
felekezetfüggetlen formában dol-
gozzák fel azokat az izgalmas bib-

liai történeteket, amelyek nemcsak 
évszázadokon keresztül voltak 
szerves részei a magyar kultúrának 
és a gyerekek nevelésének, hanem 

az ezekben rejlő értékek világnéze-
tünktől függetlenül a 21. században 
is sokat jelentenek minden korosz-
tály számára.

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

A lelkész már több alkalommal adományozott Nagykállóban
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Visszatekintő

Az úgynevezett unokázós csalások 
elkövetői telefonon hívnak fel leg-
többször idős embereket és hozzátar-
tozójának, illetve unokájának segíté-
sére kérnek készpénzt, valamint az 
utóbbi időben az áldozatokat arra 
kérik, hogy egy adott bankszámlára 
– akár külföldi számlára – utaljanak 
pénzt. Sőt, előre jelzik: ne lepődje-
nek meg a hangjukon, mert a hang-
száluk megsérült a balesetben.
Olyan esetek is előfordultak, ahol a 
csaló hivatalos személynek, rendőr-
nek, tűzoltónak vagy más szervezet 
tagjának adta ki magát. A rendőrök 
nem telefonálnak soha senkinek 

azért, hogy utaljanak pénzt vala-
melyik rokon bűnügye kapcsán! A 
csalók a bűncselekmények elkö-
vetésére felkészülnek és a sértett 
bizalmának elnyerése végett olyan 
valós információkat is közölhetnek, 
amelyek valóban a hozzátartozóhoz 
kapcsolódnak, de nem szabad, hogy 
ez befolyásoljon bárkit is és ezért 
bűncselekmény áldozatává váljon. A 
rendőrség tanácsa, hogy senki vál-
jon csalók áldozatává:
 Ha ilyen telefonhívást kap, járjon 
utána, hogy valóban baj van-e: tegye 
le a telefont, majd hívja fel a hozzá-
tartozóját, akire hivatkoztak.

Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha 
bizonytalan, hogy tényleg hozzátar-
tozója hívja-e. Ilyen ellenőrző kér-
dés lehet: „Mikor születtél? Mikor 
találkoztunk utoljára?”
Legyen gyanús, ha pénzátutalásra 
kérik, illetve felajánlják, hogy az 
utalás lebonyolításában közbenjár-
nak!
Bankkártyaadataikat semmilyen kö-
rülmények között ne adják meg ide-
geneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt 
próbáltak meg elkövetni Ön vagy 
hozzátartozója sérelmére, hívja 
azonnal a 112-es segélyhívószámot!

Már bankszámlára kérik a pénzt az unokázós csalók

Veszélyes fákat vágtak
Balesetveszélyes, beteg vagy 
a közlekedést veszélyeztető 
fákat vágtak ki a napokban 
Nagykállóban.

Egy veszélyessé vált nyárfát a 
Debreceni út elejéről és egy gesz-
tenyét a Szabadság térről vágott ki 
az önkormányzat munkatársainak 
segítségével egy szakember, továb-
bá egy túlnőtt, korhadt japánakác 

ágat a református templomkertből 
távolítottak el. A település köz-
pontjában, a Szabadság téren a ki-
vágott, beteg fás szárú pótlása már 
megtörtént, de hamarosan további 
csemetéket ültetnek majd a város 
különböző pontjára, Nagykálló 
Város Önkormányzata ugyanis egy 
program nyerteseként több, föld-
labdás fát telepíthet - várhatóan 
még ebben a hónapban.

Földre kerültek az elkorhadt ágak

Az előadók Lakatos István operatőrrel

A Szironta együttes egy jól csengő választás volt 

Csaknem az egész világon rendha-
gyó módon ünnepelhettük tavaly a 
karácsonyt. A koronavírus-járvány 
miatt a szokásos év végi rendezvé-
nyek elmaradtak. A hagyományos 
gyertyagyújtás, vagy karácsonyi 
műsor helyett a települések más-
hogy próbálták megőrizni az ün-

nepi hangulatot. Városunkban, az 
ünnep alkalmából különleges zenei 
élménnyel ajándékozták meg a vá-
ros lakóit, elsősorban a nagykallo.
hu Facebook oldal követőit. A 
felvételt a Nagykállói Televízió 
munkatársai készítették, s azon a 
Nagykállói Általános Iskola diák-

jai – Gáll Hanna, Jámbor Zselyke, 
Kovács Petra, Krausz Nóra, Szalmás 
Eszter – énekelnek, Virágos Evelin-
nel és Zentai Edittel, akiknek felké-
szítését és munkáját szakmai tapasz-
talatával Szerencsiné Major Ágnes 
tanárnő segítette. Az ünnep alkalmá-
ból a Neoton Familia népszerű kará-
csonyi dalát, Ha elmúlik karácsony 
hallhattuk tőlük, mely teljesen új 
köntöst kapott.

Advent negyedik vasárnapján 
sok csengő percet adott a város 
Facebook oldalának követői számá-
ra a Szironta együttes. Nagykálló 
Város Önkormányzata és a besnyői 
(Fehér megye) harangegyüttesnek 
köszönhetően – a korlátozások 
ellenére - sem maradtak ünnepkö-
szöntő nélkül azok, akik az inter-
netek követték a műsort, melyet 
Nagykállóban rögzítettek, de a jár-

ványügyi szabályok miatt közön-
ség nélkül.
A Szironta együttes célja a harang-
játék magyarországi meghonosítá-
sa, megismertetése, értékteremtés 
a különleges hangszerek segítsé-
gével. Nagykállói koncertjükön 
elsősorban klasszikus zeneiro-
dalmi műveket szólaltattak meg 
a kéziharangok segítségével. Jól 
csengő választás volt az együttes.
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Édesanyám emlékére

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, felnézünk az égre.

A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejár.

Édesanyánk 

VONZA ISTVÁNNÉ
halálának 1. éves évfordulójára emlékezik:  

lánya, fia, menye és két unokája

|

Gemzsi Miklós (Vadkert u.)
Farkas András (Rózsa u.)
Földi Andrásné (Somogyi B. u.)
Szilvási Mihályné (Kisbalkányi u.)
Rohodi Mihályné (Nagybalkányi út)
Lőrincz Mária (Debreceni út)
Borsi Imre (Korányi F. út)
Tóth Istvánné (Rózsa u.)
Bezdán Lászlóné (Somogyi B. u.)
Komróczki Zoltán (Kölcsey F. u.)
Bohács Jánosné (Kossuth út)
Horváth István (Kállai É. u.)

Nagy Róbert Ignác (Bercsényi u.)
Kovács Sándorné (Kisbalkányi u.)
Papp Miklós (Nagybalkányi út)
Vékony Jánosné (Debreceni út)
Rozmán Ernő (Ibolya u.)
Porcellán Jánosné (Kert u.)
Szabó Lászlóné (Dózsa Gy. u.)
Lukács György (Széchenyi út)
Farkas Gézáné (Kossuth út)
Diósi János (Gyöngyvirág u.)
Kévés Györgyné (Krúdy Gy. u.)
Perge Lajosné (Lehel u.)

ELHUNYTAK 2020 október-november

Hazaérek. Vége a munkaidő-
nek. Hogyan tovább? Mit teszek 
mikor hazaérek? Mivel töltöm 
az időmet, és kivel?

Az elmúlt idő-
szakban számos 
cikk, olvasmány 
jelent meg arról, 
hogyan kell el-
töltenünk egy es-

tét otthon, netalán egy egész napot. 
Otthon lenni mindannyiunknak 
mást jelent, hiszen a kikapcsoló-
dás formája is eltérő. Mégis egy-
valamiben egyetértünk: az otthon 
olyan hely, ahol feltöltődhetünk, 
testileg és lelkileg egyaránt. A je-
lenlegi járványhelyzetben átérté-
kelődik az eddigi „otthon lenni” 
kérdéskör, hiszen sokan kötelezett-
ségből vagy akár munkavégzésből 
adódóan maradnak otthonunkban. 
Kiemelten fontos, hogy áttekint-
sük, hogy mi az oka az otthonma-
radásunknak. 

Hogyan lehet eltölteni egy estét? 
Milyen (lehet) egy este otthon? – 
Ennek számos módja/lehetősége 
van. Érdemes megvizsgálni a 
kérdéskört több szempontból is: 
1.  Otthoni környezetünk - Hogyan 

néz ki a lakásunk? Milyen gyak-
ran takarítunk, vagy rendezzük 
át a teret, ahol élünk? Ezek mind 
árulkodnak saját magunkról má-
soknak, és arról is, hogy mi ho-
gyan érezzük magunkat, milyen 
az aktuális lelki állapotunk. 

2.  Társas kapcsolataink - Hogyan 

élem meg az egyedüllétet? Ho-
gyan viszonyulok a páromhoz, 
gyerekeimhez, családhoz? 

3.  Mi a célja az otthon töltött 
időnknek - Miképpen tudok 
feltöltődni? Mennyire tudok fi-
gyelni a társas kapcsolataimban 
arra, hogy számukra is pozitív 
legyen az együtt töltött idő? 
Mi az, ami számunkra az ott-
honunkban biztonságot, jól eső 
érzéseket nyújt? 

4.  Otthoni időtöltés hossza - Ho-
gyan töltöm el az időm, ha 
egyedül élek? Milyen módon 
osztom meg időm saját magam 
és a családom között? Milyen 
arányban osztódik meg az időm 
a szabadidő és a feladatvégzés 
időtartalma között? 

Javasolt módszerek az otthon töl-
tött időre, amivel a lelki feltöltődés 
elősegíthető: Mielőtt bármibe kez-
denénk hazaérkezés után, gondol-
juk végig milyen teendőink van-
nak, amiket mindenképpen el kell 
végeznünk. Majd vegyük számba, 
hogy mi az, amit lehet halasztani. 
Igyekezzünk, hogy maradjon idő 
a „más”-ra. Egy társasjáték a csa-
láddal, egy jó könyv olvasása, egy 
meleg kakaó vagy tea társaságá-
ban. Beszélgetni kedves barátok-
kal telefonon, vagy az internetes 
felületek egyikén. Megoldás lehet 
még a lelki feltöltődésre, ha afféle 
„üresjáratban” vagyunk. Ilyen-
kor a kimerültség következté-
ben gyakran tör ránk a „csak 
lenni” érzése és jól esik egy-

szerűen a pihenés ébren töltött ide-
jét ebben az állapotban tölteni. Ez 
az érzés időszakosan jelentkezhet, 
hosszabb – rövidebb ideig. Ám, ha 
általánossá válik jelzése lehet a ki-
merültségi állapotunknak. 
Az esték fontos részévé válhat, 
hogy a szeretteinkkel együtt „költ-
sük” el a vacsorát és beszélges-
sünk, „akármiről és bármiről”, ami 
fontos számukra és számunkra 
egyaránt, ez az otthoni bizalom 
megteremtésének egyik alapja. 
Híres költőnk Petőfi is megfo-
galmazta Egy estém otthon című 
versében: „Beszéltünk erről, ar-
ról, Amint nyelvünkre jött; Még 
a színészetről is Sok más egyéb 
között.” 

Mi mivel tehetjük kellemesebbé 
az esténket?...

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

eGÉszsÉGÜnkRe
SEGÍTŐ GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉG TERÜLETEIRŐL

Egy estém otthon

Védjük vízmérő aknáinkat a hi-
degtől és a fagytól – figyelmeztet 
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

A fagy leginkább a néhány millimé-
ter vaslappal fedett beton vízmérő 
aknában lévő vízmérőket veszé-
lyezteti, ezért kérjük, vegyék figye-
lembe a következőket:
•  Probléma lehet a vízmérő aknánál, 

hogy hiába van mélyen a vezeték, 
nincs fölötte talaj, ezért megfelelő 
szigetelési védelem nélkül elfagy-
hat a vízmérő.

•  A szigetelőanyag kiválasztásánál 
alapvető szempont, hogy nedves-
ség hatására ne veszítsen a szige-
telőképességéből. 

•  Magyarország területén az 5 cm. 
vastag hungarocell szigetelés már 
megfelelő védelmet tud nyújtani. 
Ez egyrészt pénztárcabarát, egy-
szeri befektetéssel több évtizedre 
szól, másrészt magának a vízmé-
rőnek a cseréjét, esetleges javítását 
és leolvasását sem akadályozza.

•  Mindig a vízmérő akna födémet és 
a fedlapot szigeteljék.

•  Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig 
rendszeresen ellenőrizzék nincs-e 
víz az aknában, és a fedlap is jól le 
van-e szigetelve és zárva.

A helyes szigetelés lépéseiről bő-
vebben itt tájékozódhatnak: www.
nyirsegviz.hu

Még nincs vége a 
télnek

ÖNKÉNTESEKET 
KERESÜNK!

A DÉLUTÁN  
TELEFONOS 

LELKISEGÉLY  
SZOLGÁLAT  

öNKÉNTESEKET 
KERES,

akik vállalják az ingyenes, 
kötelező képzést,

és a havi 8 óra otthonról 
végezhető,

– nem fizetett – 
esti elfoglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és 
motivációs levéllel

legkésőbb  
2021. március 15-ig:  

info@delutan.hu  
e-mail címen.
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„A gyermeknek tudnia kell,  
hogy ő egy csoda, 

hogy a világ kezdete óta nincs,  
és a világ végezetéig 

nem is lesz még egy olyan gyermek, 
mint ő!”

Veres Veca
1. születésnapod alkalmából  

szeretettel köszöntünk! 
Anya, Apa, testvéreid Gabika és Vince
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hiRdetÉsi szelVÉny

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. február 26. 12 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:





I N G A T L A N
Nagykálló Korányi F. út 37/a sz. alat-
ti 3 szobás étkezős szigetelt ház, nagy 
terasszal, 2 garázzsal eladó. Telefon:  
+36 20 562 4130
Nagykálló Dózsa Gy. u. 6. sz. alatt 
lévő 764 négyzetméteres telek gyümöl-
csössel eladó, víz bevezetve. Telefon:  
+36 30 542 8654
Szántóföldet bérelnék Nagykálló terüle-
tén. Telefon: +36 70 431 1308
Nagykállóban eladó házat keresek max. 
14 millió forintig. Tégla, vegyes falazatú. 
Gáz, vegyes tüzelésű. Max 3-4 szoba (kb. 
100 nm). Telefon: +36 70 366 9464

E L A D Á S - V É T E L
4 db Salgó polc (5000 Ft/db) és 3 db nagy-
méretű fémpolc (6000 Ft/db) bolti berende-
zésből eladó. Telefon: +36 20 370 3205
Eladó 48 nm (használt) parketta 40x300-
as (40 000 Ft), 1” menetmetsző (1500 Ft), 
hurkatöltő (5000 Ft), üst alá égőfej (3000 
Ft), gázperzselő (3000 Ft), gázpalack 
nyomásszabályozóval (6000 Ft), hintaáll-
vány, szőnyegporoló (6000 Ft). Telefon:  
(42) 264 294
Ülőgarnitúra, komód, íróasztal, 2 db 
éjjeliszekrény, 4 db csővázas konyha-
szék, szőnyeg, csillár eladó.  Telefon:  
+36 30 413 3468

Eladó egy 30 l zsíros kupa, 2 db gyapjú-
takaró, 2 db derékalj, villanymotor állvány-
nyal, egyszárnyas fehér köpenyajtó, 11 kg-
os gázpalack. Telefon: +36 20 494 6360

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

Eladó benzinmotoros és elektromos fűnyí-
ró, korongfűrész tengely, kiskazettás beltéri 
tölgyfaajtó, kukoricamorzsoló, fűkasza, 
kétütemű fűnyíró motor, házi nyúl (süldő), 
Partner 330-as bontott fűkasza. Telefon: 
(42) 797 042


