
A járványügyi helyzet, va-
lamint a rendezvényekre 
vonatkozó kormányzati in-
tézkedések miatt idén is 
elmarad a március 15-kei 
városi ünnepségégünk. Te-
lepülésünk önkormányzata 
ugyanakkor mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hőseinek 
emléke méltó módon meg-
idézhető legyen. Nagykálló 
szokásos helyeit idén 
is zászlók díszítik 
a nemzeti ünnep 
napjaiban. Ké-
rem, hogy főhaj-
tással és kitűzött 
kokárdával fejez-
zük ki tiszteletün-
ket és hálánkat 
a szabadságért 
küzdő hőseink-
nek.
Idézzük fel és gon-
dolkodjuk el azon, 
hogy vajon miért olyan je-
lentős a magyarság számára 
ma is 1848. március 15-ike? 
Egyáltalán mi késztet ben-
nünket, magyarokat arra, 
hogy az azóta eltelt 173 év 
során – kivéve a pandémia 
éveit - minden március-
ban valahol találkozzunk és 
együtt ünnepeljünk? A válasz 
egyszerű: az összetartozás, 
a közösségi érzés. 1848-ban 
belátták, hogy változásra van 
szükség. Küzdeni akarással, 
összefogással, igazsággal ezt 
meg is valósították.  
1848 tavaszán nemcsak Pe-
tőfi és a márciusi ifjak váltak 
hősökké, nemcsak azok, akik-
nek nevét gyermekkorunktól 
betéve tudjuk. A harcokban 

hőssé váltak kisebb város-
ok, falvak egyszerű lakói is, 
földművesek, iparosok, taní-
tók, akik önként vállalták a 
veszélyt és fegyvert ragadva 
beálltak a nemzetőrségbe, 
tették ezt annak reményében, 
hogy egy nap kikiálthassák a 
magyar szabadságot.
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc a magyar tör-
ténelem talán legfontosabb 
eseménysorozata volt, hi-

szen először mutatko-
zott meg markánsan 

népünk összetartó 
ereje, nemzettuda-
ta, szabadságszere-
tete és büszkesége. 

1848 márciusában 
az egymással el-
lentétes nézeteket 
valló gondolko-
dók, államférfiak 

is képesek voltak 
közösen, egy ügyért 

harcolni. 
Lehetnek tehát különböző 
nézeteink, de ezeket tényköz-
lő viták során kell egymással 
egyeztetni. A vita a szabadság 
és a demokrácia legfontosabb 
feltétele, ütköztessük gondo-
latainkat, elképzeléseinket, 
de mindemellett ne felejtsük 
el, hogy a viták során nem 
egymás nézeteinek átvétele, 
meggyőzése a cél, nem az, 
hogy egyik vagy másik fél 
nyerjen igazával, hanem egy 
közös, egy adott közösség 
számára leginkább optimális 
döntés meghozása, amelyhez 
nélkülözhetetlen a kompro-
misszum megkötése is. 
Tisztelet a hősöknek!

Horváth Tibor
polgármester

Március 15.

További szigorítások léptek 
életbe

Új befektető az ipari parkban
Újabb befektető érkezik a 
Nagykállói Ipari Parkba. A 
cég beruházásának köszön-
hetően 30 új munkahely jön 
létre városunkban.

Új befektető, egy betonelemek 
gyártó vállalkozás települ a 
Nagykállói Ipari Parkba (NIP). 
Horváth Tibor, Nagykálló Vá-
ros polgármestere és a Nyír-
Aqua Team Kft. tulajdonosai, 

Fazekasné Bodnár Melinda és 
Fazekas Balázs február 8-án 
írta alá a két hektárnyi terület 
megvásárlásáról szóló adásvé-
teli szerződést.
- A nyíregyházi családi vállal-
kozás az „első fecske” ebben 
a ciklusban, amelyiknek az 
önkormányzat tulajdonoskért 
értékesítette az ipari területet – 
tájékoztatott Horváth Tibor pol-
gármester.  Folytatás a 3. oldalon!

A koronavírus-járvány 
gyors terjedésének megféke-
zése érdekében a kormány 
március 8-tól újabb szigorí-
tásokat vezetett be.

Az intézkedések a követke-
zők:
-  Az óvodák, általános iskolák 

április 7-ig bezárnak.
-  Az üzletek március 8. és 

március 22. között két hét-
re bezárnak, kivéve az élel-
miszerboltokat, patikákat, 
drogériákat, benzinkutakat, 
dohányboltokat.

-  Március 8. és március 22. 
között minden szolgáltatás 

szünetel, kivéve a magán-
egészségügyet.

-  A szabadtéri sporttevékeny-
ség és a munkavégzés lehet-
séges.

-  A konditermeket be kell zár-
ni, az igazolt sportolók ren-
dezvényei zárt kapuk mögött 
megtarthatóak.

-  A parkok, arborétumok nyit-
va lesznek.

-  A maszkhasználat szabadté-
ren mindenhol kötelező.

-  Szigorodik a határvédelem.
-  Kiterjesztik a bértámogatást 

és az adókedvezményeket 
minden, a bezárással érintett 
területre.

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXXI. évfolyam 2. szám – 2021. március

Nagykállói Hírmondó

Nőnap alkalmából szeretettel és tisz-
telettel köszöntöm Nagykálló Város 
valamennyi hölgy lakóját Denis Dide-
rot soraival:

„A nő a természetnek egyetlen lénye, 
aki érzésünket érzéssel viszonozza, 
és akit boldoggá tesz az a boldogság, 
amellyel bennünket megajándékoz.”

Horváth Tibor
polgármester
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NyITásrA várNAk
A Nagykálló-Harangodra érkező vendégek, ha a járványhely-
zet megengedi, kibérelhetik majd a készülő, komfortos fahá-
zakat a víztározó partján.

S z a v a z ó l a p
Nagykálló Város vezetése számára fontos a városlakók véleménye. Ezúttal arra szeretnénk kérni a nagykállói állampolgárokat, 
hogy döntsék el - a mellékelt Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont látványtervei alapján - melyik valósuljon meg. 
Kérjük jelöljék meg a szavazólapon az Önöknek tetsző látványtervet és nyitvatartási időben juttassák el a Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.).

A terv B terv

#

#

Ébrednek a kiskertek 
növényei, sokféle fel-
adat vár a gazdákra. A 
szürke, téli hónapok 
után igazi felüdülést 
jelentenek a napsü-
téses tavaszi napok. 
Akad feladat bőven a 
kertben, így a kerttu-
lajdonosoknak nincs 
okuk a pihenésre. 
Sokan úgy gondolják 
– Szőke József, Inter-
nátus utcai lakoshoz 
hasonlóan –, hogy 
már március elején el 
kell kezdik a munkát 
a ház körül. 

Itt a tavasz, szépülnek a 
kiskertek

A Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpontról részletesen lapunk 4. és 5. oldalán olvashatnak.
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Új befektető az ipari parkban

Megkezdődött a felújítás

Folytatás az 1. oldalról!
– A cég vezetői már korábban 
kiválasztották az ipari parkot 
vállalkozásuk bővítésének új 
helyszínéül, most pedig cél-
egyenesbe került ez a folya-
mat. A munkahelyteremtés 
mellett fejlesztést, kapaci-
tás- és termékkínálat bővítést 
szeretnének itt megvalósítani, 
amihez a rendelkezésre álló 
NIP terület alkalmas számuk-
ra. A vállalat a különböző 
betonelemek - térkövek, át-
ereszek, vízelvezető rendsze-
rek – mellett transzportbetont 
is előállít majd a nagykállói 
üzemben, amit készre ke-
vert állapotban szállítanak az 
építkezések helyszínére. A 
beruházásnak köszönhetően 
további 30 új munkahely jön 
létre városunkban.
Horváth Tibor elmondta, hogy 

a befektető már megszerezte a 
szükséges építési engedélye-
ket a hatóságtól, így rövidesen 
elkezdődhet az új üzem kivi-
telezése a területen, ahol a ter-
vek szerint augusztusban már 
megindulhat a termelés.
-Nagy örömünkre több gaz-
dasági társasággal is folynak 
tárgyalások az ipari parkba 
történő betelepülésről, akik 
számára vonzerőt jelentenek a 
NIP adottságai (az M3-as au-
tópálya, a megyeszékhelyek, a 
szomszédos megyék közelsé-
ge), illetve az ott működő vál-
lalkozások. Nagyon fontos a 
város vezetése számára az ipa-
ri területek fejlesztése, hiszen 
ezek garantálják Nagykálló 
további gyarapodását, stabi-
lizálják gazdasági helyzetét – 
tette hozzá Nagykálló polgár-
mestere.

Felújítják és új funkciót kap 
a Nap Strandon lévő épület.

Február elején elkezdődött 
a Nap Strandon lévő, koráb-
bi személyzeti öltözőként 
funkcionáló épület átalakítá-
sa. Ennek során egy büfével, 
egy önkiszolgáló kis üzlettel 
és a létesítménnyel közvetlen 
kapcsolatban lévő terasszal 

gazdagodik majd a terület. A 
rekonstrukciós munkák során 
kicserélik a nyílászárókat, 
megtörténik a tetőcsere és 
a héjazat javítása, illetve az 
épület másik oldalán, az öltö-
zőket, zuhanyzókat is rendbe 
teszik a szakemberek, majd 
lefestik a falak. 
- Az új kereskedelmi egység 
kialakításával kiváltására ke-

rül a romkocsma épülete, mert 
arra évről évre komoly kihívást 
jelentett a működési engedély 
beszerzése. A 18,2 millió fo-
rintból megvalósuló fejlesz-
tési beruházás még az idei 
standszezon előtt befejeződik 
a Nap Strandon – tájékoztatott 
Nagykálló Város polgármes-
tere. Horváth Tibor elmondta, 
az épület korszerűsítésére még 

2016-ban nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat. - Sajnos, ma 
már komolyabb nehézségekkel 
is meg kell küzdenünk a strand 
területén, (mint a büfé, vagy 
a működési engedély beszer-
zése). Gondolok itt például a 
gyermekmedencénél jelentkező 
vízelfolyásra, amely problémát 
még nyitás előtt el kell hárítani 
az önkormányzatnak. 

A felek hitelesítik az adásvételi szerződést

Kívül-belül megújul

A területen hamarosan újabb építkezés kezdődik
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Nagykálló Város Önkor-
mányzata 2007. évben 
döntött a II. Rákóczi Ferenc 
Művelődési Központot és 
Könyvtár bezárásáról, an-
nak rossz állapota miatt. 

A korábban készült statikai 
állapotfelmérés kb. 100 mil-
lió forintos nagyságrendűre 
becsülte a feltárt hibák kija-
vítását. Az önkormányzat sa-
ját bevételeiből ezt nem tudta 
biztosítani, így mindenki szá-
mára egyértelmű volt, hogy 
pályázati pénzeszköz igénybe-
vételével lehet megvalósítani.
A város önkormányzata 2019-
ben nyerte el a Zöld Nagykálló 
Projekt - Nagykálló Város-
központjának környezet- és 
energiatudatos megújítása 
című pályázatot, 449 999 694 
forint összegben, amelyből 
megépülne a Kállai Kettős 
Rendezvény- és Konferencia-
központ.

Az épület méretei
Az új épület teljes fűtött alap-
területe kisebb a régi művelő-
dési központnál, a nagyterem 
és a színpad mérete azonban 
nagyobb lesz, többfunkciós 
próbatermek alakulnak ki, je-
lentősen csökkentve ezzel a 
fenntartási költségeket.
Az új nagyterem 410 m2 hasz-
nos alapterületű a korábbi 
343,5 négyzetméterhez képest, 
befogadóképessége 300 fő.

Nagyobb a kapcsolódó rak-
tár, korábban 21 m2, a jövő-
ben 70+27 m2, mely az épület 
multifunkcionalitását növeli. 
Az épületben közel 90 m2 
alapterületű konyhát alakíta-
nak ki, amelyhez büfé kap-
csolódik az épület 260 m2-es 
előcsarnokában.
Az emeleten közel 180 m2 
osztható rendezvényterem 
kap még helyet, saját öltöző-
vel, zárható raktárral, mely a 
Kállai Kettős Néptánccsoport 
próbatermén felül számos ren-
dezvénynek, konferenciának 
adhat otthont.

Hogyan férhet el egy kisebb 
épületben több funkció?
•  Korszerű építészeti térszer-

vezéssel, korábban különál-
ló, kevésbé használható terek 
és folyosók egy nagy előtérré 
való összevonásával.

•  Korszerű gépészeti rendsze-
rek alkalmazásával, mely 

nem csak az épület gazda-
ságosságát és komfortfoko-
zatát növelik, de kevesebb 
helyet foglalnak

•  Klubok, különálló próba-
termek nem korszerűtlen 
kishelyiségekben, hanem 
a három különböző méretű 
multifunkciós teremben kap-
nak helyet (410 m2, 180 m2 
– mely tovább osztható 115 
és 65 m2-re, vagy egyben is 
használható). Az épület ki-
használtsága könnyen opti-
malizálható, nem a kiadható 
termekre kell bérlőt találni, 
hanem az aktuális haszná-
lókra szabhatók a termek.

•  A korábbi könyvtári funk-
ciót a Ratkó József Városi 
Könyvtár a volt Bíróság épü-
letében megvalósított, kor-
szerű és sokkal alkalmasabb 
környezetben, míg az eskü-
vői szertartások helyszínét a 
Polgármesteri Hivatalban ki-
alakított házasságkötő terem 
biztosítja.

Így a már kiváltott funkciók 
(házasságkötőterem, könyvtár) 
közel 700 négyzetméterrel nö-
velné a hasznos alapterületet.

Mire használható a rendez-
vényház?
•  Konferenciák megrendezése 

helyben étkezés lehetőségé-
vel,

•  esküvők, bálok rendezésére 
szintén az ételkészítés hely-
színen való biztosításával

•  színi előadások, fellépések 
megtartása,

•  koncertek megrendezése,
•  (nép)tánc előadások, 

néptáncfesztiválok,
•  az épület előtti tér és a mö-

götte kialakítandó zöldfelület 
bevonható a rendezvényház 
életébe.

A tervek szerint egy gaz-
daságos, elegáns, egyszerű 
épület épül majd az egykori 
művelődési központ helyén, 
számos formában visszaka-
csintva elődjére. A szakmai 
megbeszéléseken több jelzés 
érkezett arra vonatkozóan, 
hogy a rendezvényház épü-
letén hogyan lehetne a vá-
rost, Nagykállót híressé tevő 
néptáncot a Kállai  Kettős 
motívumot megjeleníteni. A 
tervek véleményezése kap-
csán tartott tanácskozásokon 
jelen lévő dr. Simon Miklós, 
a térség  országgyűlési kép-
viselője is javasolta, hogy egy 
olyan európai szinten egyedi, 

A Kállai Kettős Rendezvény- és  
Konferenciaközpont bemutatása

Új  
rendezvényterem

Régi  
művelődési ház

Teljes alapterület 1500,00 m2 2572,00 m2

Nagyterem 410,00 m2 343,50 m2

Nézőtér 275,00 m2 244,00 m2

Színpad 135,00 m2 99,50 m2

Belmagasság 7,50 m 7,50 m
Raktár 70+27 m2 21 m2

Befogadóképesség 300 fő 250 fő
Konyha van nincs

Az új rendezvényközpont alaprajza
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Mi változik a város térszervezésében?

meghatározó épület kerüljön 
megalkotása, ami méltó lehet 
a Kállai Kettős egykori és jö-
vőbeli hírnevéhez, ami a város 
ikonjává is válhat. Képviselő 
úr biztosította a jelenlévőket 
arról, hogy amennyiben el-
készül egy ilyen tervezet és a 
városlakók tetszését is elnyeri, 
akkor kiemelt céljának fogja 

tekinteni, hogy a megvalósí-
táshoz kapcsolódó többlet-
költség finanszírozására Kor-
mányzati támogatást tudjon a 
település igénybe venni.
A javaslatok figyelembe vételé-
vel a tervezők az új épület meg-
jelenítésénél valami átütőre, 
mozgalmasra törekedtek, ami 
egy dinamikusabb formavilág. 
A tánc mozgására, a szoknya 
pörgésére, a függöny elhúzásá-
ra utaló formavilágot kívántak 
kifejezni az épület külső meg-
jelenítésében, amely motívum 
tovább alkalmazható a rendez-
vényház belső tereiben is.

Megszűnik a sikátor, az utcán való átjárás, új zöldsáv és 
kényelmes járda készül. A meglévő út megmarad, annak 
fejlesztése nem tervezett, a buszpályaudvar és piac gyalo-
gos kiszolgálását erősíti.

Az épület melletti lakóház megszűnt, a rendezvényház 
túloldalán új út készülhet, szintén járdával és zöldsávval, 
ezzel is tágítva és zöldítve a főteret.

Az épület mögött, a város zajától védett helyen pedig mi-
nőségi zöldfelület kaphat helyet.

A Kállai Kettős tér méltó térfalat kap (vizuális lezárást), 
izgalmas látvánnyal minden érkezési irányból.
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A járványügyi veszélyhelyzet 
idején az elektronikus kap-
csolattartás vállalása a felelős 
döntés

A koronavírus okozta járvány 
harmadik hullámának lassítása 
érdekében különösen fontos a 
személyes kontaktusok mini-
malizálása, igaz ez az önkor-
mányzati beadványok benyúj-
tására is. Emiatt a Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal arra kéri 
valamennyi ügyfelét, hogy aki 
rendelkezik a szükséges techni-
kai feltételekkel, az válassza az 
elektronikus kapcsolattartást.
A Hivatalhoz fordulás az elekt-
ronikus csatornákon zavartala-
nul biztosított. Az elektronikus 
kapcsolattartás a cégkapun, 

vagy hivatali kapun keresztül 
vehető igénybe. A beadványok 
benyújtásához használhatja az 
E-ÖNKORMÁNYZAT portált 
az alábbi elérhetőségen https://
ohp-20.asp.lgov.hu/kereses, 
vagy az epapir.gov.hu oldalt. 
Amennyiben ügyfeleink nem 
kívánják az elektronikus szol-
gáltatásokat igénybe venni, ab-
ban az esetben beadványaikat 
postai úton, vagy az ügyfélszol-
gálati gyűjtőládában elhelyezve 
juttathatják el a Hivatalunkhoz. 
Felhívjuk azonban ügyfeleink 
figyelmét, hogy elektronikus 
levélben (e-mailben) főszabály 
szerint továbbra sem lehet jog-
hatályosan beadványt előter-
jeszteni.  Nagykállói 
 Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Haladékot kaptakTájékoztató  
az állattartásról A törvény alapján az idei 

év elejétől tilos az avar-
és zöldhulladék égetés. A 
szabályozást a koronavírus-
járvány miatt bevezetett ve-
szélyhelyzet végéig azonban 
nem kell alkalmazni egy új 
rendelet értelmében. 

A Nagykállói Hírmondó ko-
rábbi számában is beszámol-
tunk arról, hogy a környezet 
védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LVIII. 
törvény hatályos rendelkezé-
sei alapján 2021. január 1-jétől 
országszerte tilos az avarége-
tés és a kerti hulladék égetése. 
Az indoklás szerint ennek cél-
ja: a levegő minőségének javí-
tása, a lakosság egészségének 
védelme, a levegő nem meg-
felelő minősége miatt ugyan-
is uniós kötelezettségszegési 
eljárás indult Magyarország 
ellen.
A koronavírus-járvány miatti 
veszélyhelyzet ideje alatt al-
kalmazandó, levegőminőség-
gel összefüggő szabályokról 
szóló 80/2021 (II.22.) Korm.
rendelete értelmében azonban 
még nem él az avar- és zöld-

hulladék égetésének év elejére 
kitűzött teljes tilalma, így eb-
ben az önkormányzatok helyi 
rendeletei az irányadók, ők 
határozzák meg a kerti hulla-
dékok égetésének szabályait. 
A rendelet alapján a veszély-
helyzet megszűnéséig, vagyis 
jelen állás szerint május 23-ig, 
továbbra is a települési ön-
kormányzatok hatáskörében 
marad „az avar és kerti hul-
ladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő 
megállapítása”. A fentiekre és 
a hamarosan elkezdődő kerti 
munkálatokra tekintettel - a 
veszélyhelyzet megszűnésé-
ig - Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
6/2021. (III. 05.) önkormány-
zati rendelet értelmében a bel-
területi ingatlanok vonatkozá-
sában az avar és kerti hulladék 
égetését 2021. március 8-tól, a 
veszélyhelyzet megszűnéséig, 
de legkésőbb április 30-ig, hét-
főtől péntekig terjedő napokon 
egész nap, szombati napokon 
6 órától 12 óráig engedélyezi, 
az ünnepnap, a vasárnapok ki-
vételével. Bereczki Mária

jegyző

Tisztelt Lakosság!
Felhívom az állattartó lako-
sok figyelmét, hogy 2021. ja-
nuár 1. napjától szigorodtak 
az állatvédelmi előírások. 
Kérjük ezen előírások betar-
tását!

Az alábbi állatvédelmi szabá-
lyok betartásával szabad állatot 
tartani:
Az állattartó köteles:
•  a jó gazda gondosságával 

eljárni, az állat fajának, faj-
tájának és élettani szükségle-
teinek megfelelő életfeltéte-
lekről gondoskodni,

•  gondoskodni az állat igényei-
nek megfelelő rendszeres, de 
legalább napi egyszeri ellen-
őrzéséről,

•  az állat megfelelő és biztonsá-
gos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról,

•  biztosítani a megkötve tartott 
vagy mozgásában egyéb mó-
don korlátozott állat számára 
is a zavartalan pihenés és a 
sérülésmentes mozgás lehe-
tőségét.

Tilos az állatot:
• kínozni,
•  emberre vagy állatra uszítani, 

illetőleg állatviadalra idomí-
tani,

•  kényszertakarmányozásra 
fogni, kivéve az egészségügyi 
megfontolásból való kénysze-
rű táplálás esetét,

•  a kíméletét nem biztosító mó-
don mozgatni és szállítani, el-
helyezni,

•  természetellenes és önpusztító 
tevékenységre szoktatni,

•  a teljesítőképességét felismer-
hetően meghaladó teljesít-
ményre kényszeríteni,

• elűzni,
• elhagyni,
• kitenni.

Azon állattartó részére, aki te-
vékenységével, vagy mulasztá-
sával az állatvédelmi előíráso-
kat megsérti a helyszínen, egy 
összegben kifizetendő állatvé-
delmi bírság kerül kiszabásra.
Az állatvédelmi bírság alapösz-
szege hetvenötezer forint. Az 
alapösszeg a jogszabálysértés 
súlyosságától függően hatvá-
nyozódik. 
Ha az állattartó az állatvédelmi 
előírások szándékos vagy is-
mételt megsértésével állatának 
maradandó egészségkárosodá-
sát vagy elpusztulását okozza, 
újbóli állatvédelmi bírság ki-
szabása mellett az állat kedvte-
lésből való tartásától a jogsér-
tés súlyától függően 2–8 évre 
eltiltható.
Állatvédelmi bírság kiszabásá-
val egyidejűleg az állattartót a 
hiányosságok kijavítására, pót-
lására kell kötelezni, továbbá 
indokolt esetben az állatok gon-
dozásával, a velük való helyes 
bánásmóddal kapcsolatos ál-
latvédelmi oktatáson való rész-
vételre is kötelezhető, melynek 
költségeit az állattartó köteles 
viselni.
Kérek minden állattartót a fe-
lelős állattartás szabályainak 
betartására, különös tekintettel 
az állat szökésének megakadá-
lyozására! Bereczki Mária

jegyző

Tisztelt Olvasók!
A kezükbe vették, így tapasztalták, hogy a Nagykállói 
Hírmondó – ha nem is a tavaszi újjászületés jegyében, 
de – mostantól új formában jelenik meg. Önöktől Tisztelt 
Olvasók azonban azt várjuk, hogy észrevételeikkel, javas-
lataikkal keressék a szerkesztőséget a jövőben is, e-mail 
címünk: nagykalloihirmondo@gmail.com

Tisztelettel: a Szerkesztőség
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Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (Ávt.) 
42/B. § (1) bekezdése 
rendelkezése alapján az 
eb tartási helye szerint 
illetékes önkormányzat - 
ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve 
a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozása-
ira való tekintettel - három 
évente legalább egy alka-
lommal ebösszeírást végez. 

A települési önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról 
helyi elektronikus nyilvántar-
tást köteles vezetni, az állat 
tulajdonosa, tartója, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása 
céljából. 
Mindezen törvényi kötele-
zettségének Nagykálló Város 
Önkormányzata 2020. évben 
eleget tett. 
Az ebösszeíró adatlapok be-
adási határideje 2020. augusz-
tus 31. volt. A megadott idő-
pontig 455 ebösszeíró adatlap 
érkezett hivatalunkhoz. A 
benyújtott adatlapok való-
ságtartalmát a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai hely-
színi bejárás keretein belül 
ellenőrizték és felszólították 
azokat az ebtulajdonosokat, 
illetve ebtartókat, akik a meg-
adott határidőig nem tettek 
eleget bejelentési kötelezett-
ségüknek. Azok az ebtartók, 
akik nem jelentették be az 
ingatlanukon tartott kutyákat, 
felszólítottuk őket az általuk 
tartott eb/ebek chippelésére, 
valamint a veszettség elleni 
kötelező oltás elvégzésére. A 
helyszíni ellenőrzést követő-
en 518 darab ebösszeíró adat-
lap érkezett be hivatalunkhoz, 
amelyeket az ebnyilvántartó 
rendszerünkben rögzítettünk. 
(2020. év végéig több mint 
700 ebet jelentettek be az 
ebtartók.)

Annak érdekében, hogy a 
nyilvántartás aktuális adatokat 
tartalmazzon, a tulajdonosok/
tartók a kötelező ebösszeírást 
követően is kötelesek az ada-
tokban bekövetkezett válto-
zást, szaporulatot írásban be-
jelenteni.
Az ebösszeíró adatlap továb-
bi példányai beszerezhetők a 
Nagykállói Polgármesteri Hi-

vatal, Nagykálló, Kállai Kettős 
tér 1. szám alatti ügyfélszolgá-
latán és a Polgármesteri Hiva-
tal Főportáján, illetve a www.
nagykallo.hu weboldalról le-
tölthetők. A letöltött adatlap 
számítógépen kitölthető, melyet 
nyomtatás után alá kell írni. 
Az ebösszeíró adatlapot eben-
ként kell kitölteni az oltási 
könyv alapján. A kitöltött 

adatlapokat elküldhetik postai 
úton: Nagykállói Polgármes-
teri Hivatal, 4320 Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1. címre, vagy 
a Nagykállói Polgármesteri 
Hivatal faxszámára: 42/263-
309, illetve elektronikusan a 
bakaiangela@nagykallo.hu 
e-mail címre.

Bereczki Mária 
jegyző

Folytatódik az ebösszeírás
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Lakossági tájékozató

Nagykálló Város Önkor-
mányzata sikeresen pályá-
zott és támogatást nyert 
„A lakhatási integráció 
feltételeinek megalapozása 
Nagykállóban” című TOP-
4.3.1-16-SB1-2020-00004 
számú pályázat megvalósí-
tásához.  

A megyében e konstruk-
ció keretében négy tele-
pülés (Máriapócs, Nagy-
halász, Nagykálló és 
Vásárosnamény) kezdheti 
projektjének megvalósítását 
az idén.
A projekt célja Nagykálló 
leszakadó, szegregált vá-
rosi területein élő lakosság 
felzárkóztatása a „Társadal-
mi Együttműködést Szol-
gáló Komplex Program 
Nagykállóban” és „A társa-
dalmi együttműködés erő-
sítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok folyta-
tása Nagykállóban” pályáza-
tokhoz kapcsolódóan.
A projekt elsősorban infrast-
rukturális beavatkozásokat 
tartalmaz és közvetlenül 
ugyanúgy a jelenleg is futó 
„A társadalmi együttmű-
ködést szolgáló komplex 

program megvalósítása 
Nagykállóban” című pro-
jekttel érintett településré-
szen valósul meg, ahogy a 
„A társadalmi együttműkö-
dés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok 
folytatása Nagykállóban” 
című projekt. Ez a vá-
rosrész Nagykálló három 
szegregált területét (Aká-
cos út és környéke, Temető 
út, Porosladányi út) foglal-
ja magába. Itt elsősorban 
a közösségi létesítmények 
fejlesztése valósul meg; így 
megvalósul az Akácos úti 
Közösségi Ház bővítése és 
energetikai korszerűsítése. 
Olyan közösségi tér jön lét-
re, mely a későbbiekben al-
kalmassá válik akár tanoda, 
mint intézmény befogadásá-
ra is. Az épület bővítésén túl-

menően megújul a közösségi 
ház környezete is, szabadidős 
célú fejlesztések, úgymint 
kültéri játszó és edzőeszkö-
zök, valamint sportpálya ki-
alakítására kerül sor.
A másik közösségi célú fej-
lesztés a Temető úton talál-
ható, korábban játszótérként 
használt terület komplex 
megújítása. Itt egy olyan 
tér jön létre, ami alkalmassá 
válik közösségi programok 
megvalósítására. A terület 
körbekerítésével és térfigye-
lő kamerákkal történő ellá-
tásával a korábbi években 
tapasztalt rongálásoknak 
kívánjuk elejét venni, mivel 
olyan fejlesztések valósul-
nak meg itt, mint filagória, 
egy kisebb sportpálya és 
játszótéri elemek kialakí-
tása, de áram és vízvételi 

lehetőség is kiépítésre kerül. 
A fejlesztés tartalmazza ezen 
túlmenően a terület megvilá-
gítását is. 
A program további elemei a 
Bercsényi út Széchenyi úttól 
induló szakaszának felújítá-
sa és szélesítése, és további 
szociális bérlakások kialakí-
tása, melyekről a Nagykállói 
Hírmondó következő számá-
ban adunk részletes tájékoz-
tatást.

A projekt megvalósítására 
elnyert támogatás:  

245 141 000 Ft.
v. s.

Újabb szociális városrehabilitációt 
célzó projekt megvalósítása indulhat

Itt területrendezésre kerül sor Megújul az Akácos úti Közösségi Ház is

Zöldhulladék gyűjtése: A társaság Nagykálló területén zöld hulladék gyűjtést nem végez, mivel minden kertes ház részére kom-
posztáló edény került kiosztásra. 

Nagykállóban a szilárd hulladékszállítást és ártalmatlanítást idén is az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.  A vegyes 
hulladékot ingatlanonként egy darab 240 l-es, 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből szállítják el. 

A szelektív hulladékot kizárólag a társaság által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék-sárga színű), szabvány gyűjtő-
edényből szállítják el. A szelektív hulladék begyűjtését 2021-ben a következő napokon végzik:

Szelektív hulladékszállítási időpontok

2021. 
március

2021. 
április

2021. 
május

2021. 
június

2021. 
július

2021.  
augusztus

2021.  
szeptember

2021. 
október

2021.  
november

2021.  
december

Hétfői hulladékgyűjtési körzet 2. 7. 4. 2. 6. 3. 1. 5. 3.
Keddi hulladékgyűjtési körzet 12. 9. 14. 11. 9. 13. 10. 8. 12. 10.
Szerdai hulladékgyűjtési körzet 19. 16. 21. 18. 16. 20. 17. 15. 19. 17.
Csütörtöki hulladékgyűjtési körzet 26. 23. 28. 25. 23. 27. 24. 22. 26. 24.



Közéletnagykállói hírmondó 9

A Nagykállói Hírmondó 
előző számában Richter 
Ferenc Choma Róbert 
kereskedőt kérdezte arról, 
hogy a koronavírus-járvány 
miatti intézkedések milyen 
nehézségeket okoztak saját 
maga és az üzlete számá-
ra? Mit tapasztalt, hogy 
a korlátozások mennyire 
befolyásolták a vásárlási 
szokásokat?
Számunkra a kötelező maszk-
viselés és a vásárlói idősáv 
betartatása jelentet eleinte ki-
sebb nehézséget. Például az, 
hogy az idősek vásárlási ide-
je előtt hatalmas roham volt 
az üzletben, utána pedig alig 
volt forgalom. De összessé-
gében elmondhatjuk, hogy a 
forgalmunkra nem volt hatás-
sal a járványhelyzet. A máso-
dik hullám idején már jobban 
betartották a szabályokat az 
emberek, hozzászoktak a be-
vezetett korlátozó intézkedé-

sekhez, ugyanakkor kevésbé 
tartottak a vírustól, mint ta-
valy tavasszal. Ma pedig azt 
tapasztaljuk, hogy vannak ve-
vőink, akik „hobbiból, csupán 
kedvtelésből” járnak boltba, 
mert a munkahelyükön kívül 
máshova úgysem tudnak men-
ni, egy bevásárlás alkalmával 
pedig válthatnak pár kedves 
szót - a családtagokon kívül - 
másokkal is.

Mi az Önök története, hogy 
indult a kereskedés?
A feleségemmel, Krisztával 
nyitottuk a boltot 2012-ben, a 
Debreceni úton. Előtte mind-
ketten alkalmazottak voltunk 
egy másik kereskedésben. Így 
volt gyakorlatunk és termé-
szetesen saját elképzelésünk 
arról, hogyan építsük fel saját 
vállalkozásunkat. 
Robi ötlete volt, hogy vág-
junk bele – veszi át a szót a 
feleség, az üzlettárs Krisztina. 
– Ő sokkal bátrabb, szereti a 
kihívásokat, ugyanis az üzlet, 
az újranyitás előtt kb. 10 évig 
zárva volt és sokan mondták, 
hogy nagy rizikót vállalunk 
ezzel a lépéssel. De szeren-
csére Robinak lett igaza és 
sikerült biztos vevőkört ki-
építeni, amihez természetesen 
a sok munka mellett szükség 

volt mindkettőnk kitartására, 
mert ez vitte előre a vállalko-
zásunkat. 
Szerintünk a kettőnk erős aka-
rata kellet ahhoz, hogy talpon 
maradjunk, hogy tovább tudjuk 
fejlődni, bővíteni az üzletet, 
illetve - a hosszú nyitvatartás 
mellett - szívvel-lélekkel ve-
zessük a vállalkozást. Jól mű-
ködik a közös munka, nem 
unjuk meg a másik társaságát, 
mert mindketten próbálunk, ha 
csak rövid időre is, de énidőt 
biztosítani magunknak.

Hogyan fogalmaznák meg 
saját üzletpolitikájukat?
A vásárlók igényeit szem 
előtt tartva, mindig jó minő-
ségű árut kínálni, s ha a (jár-
ványhelyzet engedi) hosszú 
nyitvatartást biztosítani, akár 
hétvégén és ünnepnapokon 
is. Ez utóbbi napokat a felesé-
gemmel felváltva visszük. A 
kisbolt másik előnye a gyors 
kiszolgálás, hogy nincs hosz-
szú, sorban állás, aki bejön, 
néhány perc alatt végez.

Hány embernek ad munkát 
és megélhetést az Önök 
üzlete?
Rajtunk kívül még négy al-
kalmazott dolgozik hétköz-
napokon az üzletben. Kriszta 

intézi a könyvelést, én pedig 
az árubeszerzést végzem.

Ez azért nagyon megterhelő 
lehet, mikor jut idejük ma-
gukra?
Ritkán, de próbálunk alkalmat 
teremteni rá. Tény, hogy nagyon 
sok munkával jár az üzlet működ-
tetése, de az a jó, hogy mi osztjuk 
be az időnket. Van egy 6 éves 
kislányunk, akivel igyekszünk 
minél több időd tölteni, illetve 
jó időben – ha tehetjük, „lopott” 
délutánokon – motorozunk. Ezért 
nagyon várjuk már a tavaszt! 

Mi a következő lépés a vállal-
kozásban?
Mindig törjük a fejünket valami 
új dolgon, de a jelenlegi helyzet 
most nem ad rá lehetőséget, nem 
késztet bennünket nagyratörő 
tervek megvalósítására, talán, 
ha véget ér a pandémiás időszak, 
akkor tovább gondolkodunk 
ezen. Jelenleg a meglévő ületből 
igyekszünk kihozni a maximu-
mot, illetve saját és vásárlóink 
elvárásainak megfelelően, jól 
működtetni.

A Nagykállói Hírmondó kö-
vetkező számában kinek ad-
juk tovább a válaszadás jogát 
az Ön által feltett kérdésre?
Madár Tibor fotós-virágkötőt 
kérdezném, aki hamarosan új üz-
letbe költözik. Kíváncsi lennék, 
hogy mit vár ettől a költözéstől? 
Milyen újtásokat/újdonságokat 
tervez? Új termékek megjelené-
sére, esetleg profilváltásra szá-
míthatunk-e a kereskedésben? 

A só útja
Új, köztéri alkotással 
gazdagodott városunk. A 
napokban egy miniszobrot 
állítottak annak emlékére, 
hogy Nagykállón át vezetett 
a történelmi „Só út”.

Nagykálló Város Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete még múlt év októberé-
ben tárgyalta és támogatta 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási Ügy-
nökség Nonprofit Kft. kérel-
mét, egy szobor állítását vá-
rosunkban.

Az ügynökség ugyanis támo-
gatást nyert a Magyarország-
Szlovákia-Románia-Ukrajna 
Határon átnyúló Együttműkö-
dési Program 2014-2020 ke-
retében. A projekt az egykor 
Kárpátalja és Szabolcs-
Szatmár-Bereg me-
gyék területén 
átvezető történel-
mi ,,Só út” (Salt 
Road) helyreál-
lítására irányul. 
A program kere-
tében – a beazo-
nosításra került,,Só 
út” által érintett te-

lepüléseken azóta- 
egy-egy (mini)
szobrot állítottak 

fel. Így került 
köztéri alkotás 
Nagykál lóba, 

Csengerbe, Nyírbátor-
ba, Vásárosnamény-ba és 
Tiszabecsre. Városunkba a na-
pokban helyezték ki a szobrot, 
mégpedig a történelmi „Só út” 
mentén, a belvárosba, a Bátori 
út 2. szám elé. 
A (mini)szobor Kolodko Mi-
hály kárpátaljai származású 
szobrász alkotása. A ma már 

Vácon élő művész több 
nagyváros, köztük Bu-
dapest utcáin is megany-

nyi közkedvelt szobrot 
állított ki.

A köztéri alkotás egy kulturális örökség-
nek állít emléket
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Az településfásítási prog-
ramnak köszönhetően 
harminc facsemetét ül-
tettek el február végén 
Nagykállóban. A kezdemé-
nyezés célja, hogy felhívja 
a figyelmet a fásítás fontos-
ságára, ezáltal javuljon a 
települések levegőminősége 
és bővüljenek a zöldterüle-
tek.

A faültetés az egyik legneme-
sebb tett, ami a jövőnek szól, 
hiszen ezzel hozzájárulunk 
az egészségesebb környezet 
megteremtéséhez, az élhetőbb 
települések kialakításához és a 
klímaváltozás hatásainak eny-
hítéséhez. 
Az Agrárminisztérium múlt 
évben hirdette meg az Orszá-
gos Településfásítási Progra-
mot, melynek keretében a 10 
ezer főnél kisebb települések 
ingyenesen igényelhettek fa-

csemetéket. A jelentkezők 19 
fafajból válogatva, 10-30 da-
rab fát kaphattak. 
Nagykálló Város Önkormány-
zata is jelentkezett a kiírásra 
és 30 darab földlabdás, ezüst 
hársfa csemetét igényelt. Az 
önkormányzat a fák mellé ka-
rókat, gondozásukhoz szük-
séges szakmai tanácsokat és 
madárodút is kapott, illetve az 
ültetési munkálatokat erdész 
szakember is segítette taná-
csaival. A jellemzően 10-14 
centiméter törzskörméretű és 
2-5 méter magas csemetéből 
tízet a Nap Strand területére, 
húszat pedig a Városi Sport-
pályára telepítettek.
-Az Országos Erdészeti Egye-
sület – kertészmérnökök bevo-
násával – kiválogatta azokat a 
fákat, amelyet jól tűrik a városi 

„viszonyokat”, a forgalmas, 
szmoggal szennyezett klí-
mát, illetve olyan közterekre, 
aszfalutak mellé telepítenek, 
amelyeket télen sóznak. A kez-
deményezés célja ugyanis, hogy 
hozzájáruljanak a 10 ezer főnél 
kisebb lélekszámú települések 
levegőminőségének és élet-
körülményeinek javításához. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye élen jár ebben, ugyanis több 
mint 40 település önkormányza-
ta jelentkezett a kiírásra és nyert 
fásításra, zöldövezet bővítésre 
facsemetéket – mondta telepü-
lésünkön a fásítási programot 
koordináló Szokolovszki Géza 
erdész, az Országos Fásítási 
Program szakmai munkatársa. 
– Nagykálló Város Önkormány-
zata Nagy Ilona városgazda 
javaslatára ezüst hársakat igé-

nyelt és kapott, amely nagyon 
jó választás, mivel – viszonylag 
- szárazságtűrő, melegkedvelő 
fafaj és egy kis odafigyeléssel 
hosszú ideig ad árnyat és tisz-
títja a levegőt a káros anyagok-
tól. Virágzáskor – kora nyáron 
– kellemes illattal tölti meg a 
levegőt. Szárított virágzatát tea 
készítésére nem ajánlják, mert 
a leváló apró szőrök allergi-
át okozhatnak, ezzel szemben 
rendkívül ízletes a fáról gyűj-
tött méz.

Tovább zöldül városunk

 A Ratkó József Városi Könyvtár márciusi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
A Csokoládévilla / Maria 
Nikolai
Sorshasadás / JennieFields
A végzet / Borsa Brown
A kezdet / Borsa Brown
Fordulópont / Danielle Steel
Tisztességtelen ajánlat / Julia 
Quinn
Virgin River / RobynCarr
Nyár a Comói-tónál / Erica 
James
Az elérhetetlen uralkodó / Kar-
ina Halle
Ki ez a férfi / Jodi Ellen 
Malpas
A szerelem receptjei / Nicolas 
Barreau
Valaki figyel / ArneDahl

Tüske a köröm alatt : Avagy 
zombi és a mamaszaurusz/ 
Remy Dalmore
Azóta is élek / Bereményi 
Géza

Felnőtt szakirodalom
Festetics Mária grófnő naplója : 
Erzsébet királyné bizalmas ba-
rátnője / GudulaWalterskirchen, 
Beatrix Meyer

Gyermek- és ifjúsági iroda-
lom
Örökszerda / Wéber Anikó
Miénk a színpad / Vadadi Ad-
rienn
Nagyapa hegedűje / Eric 
Walters, KathyKacer

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. március 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:
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2014 óta minden évben feb-
ruár 19-e a Magyar Ápolók 
Napja, ezen a napon született 
ugyanis Kossuth Zsuzsanna, 
az első hazai főápoló.

Az ő embersége, önfeláldozó 
munkája jellemzi azóta is az 
ebben a szakmában dolgozó-
kat, akik az elmúlt esztendőben 
bebizonyították, hogy a világ-
járvány okozta kihívásokkal 
teli helyzetekben is számítha-
tunk rájuk. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórházakban a Magyar 
Ápolók Napján idén is 25 mun-
katárs részesült kitüntetésben 
példamutató és áldozatos mun-
kájáért, ketten közülük - File 
Lászlóné és Valentné Somogyi 
Hajnalka - a nagykállói Sántha 
Kálmán Szakkórház munkatár-
sai.

Valentné Somogyi Hajnalka 27 
éve a szakkórház munkatársa. 
13 évet a fekvőbeteg-ellátásban 
dolgozott, mint diplomás ápoló. 
Harmadik gyermekének szüle-

tése után a járóbeteg-ellátásban, 
a szakrendelések mellett egyéb 
szakfeladatok, kisklinikumi 
szakrendelések és kapcsolódó 
tevékenységek szakápolói vo-

natkozásában végzi feladatait. A 
jelenlegi pandémiás időszakban 
a szűrési folyamatok bevezeté-
se, majd az oltópontok beindí-
tásának meghatározó szakdol-
gozója. Szakmai felkészültségét 
folyamatosan fejleszti, önálló, 
kreatív kezdeményezőkészsége 
jelentősen támogatja a szakápo-
lási, szakasszisztensi feladatok-
kal való elégedettséget.
File Lászlóné 2002 szeptembere 
óta az Addiktológiai Osztályon 
végzi feladatait. Szociális gon-
dozó és ápoló képesítéssel kezd-
te ápolói pályafutását. 2008-ban 
ápolói képesítést szerzett, 2015-
ben a pszichiátriai szakápolói és 
a gyógyfoglalkoztatói képzést 
is sikeresen elvégezte. 
Munkáját pontosság és precizi-
tás jellemzi. Az új, fiatal hall-
gatókat, dolgozókat szívesen 
fogadja, bátorítja és tanítja a 
szakmára.

A Sántha Kálmán Szakkórház szakápolóit - Valentné Somogyi 
Hajnalkát és File Lászlónét – is kitüntették

Szakmai elismerés az ápolóknak

Anyakönyv
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A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a 
Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

Egy éve annak, hogy meg-
szűnt az emberek az addig 
„normálisan” élt és annak 
hitt élete világszerte.A koro-
navírus-járvány következ-
tében azóta folyamatosan 
másképpen alakult és alakul 
az életünk, mindennapjaink.

A járvány megfékezését célzó 
intézkedések családi esemé-
nyek - esküvők, lakodalmak, 
keresztelők, temetések - meg-
tartására is rányomták a bé-
lyegüket. Bár nyáron volt egy 
kis enyhülés, sorra nyitottak 
ki a rendezvényhelyszínek, a 
november újra tilalmat hozott, 
átalakítva ezzel a házasulandó 
párok előre megtervezett, le-
szervezett és több esetben már 
ki is fizetett „álmait”.

A párok egy része 
Nagykállóban is átütemezte 
a tavaly július–szeptemberi 
hónapokra tervezett esküvő-
jét, más részük pedig komp-
romisszumos megoldással 
szűk esküvőt tartott. De vol-
tak olyanok is, akik a 2020-ra 
tervezett házasságkötést egy 
évvel elhalasztották, remélve 
a járvány enyhülését, de a je-
lenlegi helyzetet tekintve ez 
továbbra is bizonytalan.
A nagykállói anyakönyv-ve-
zetési adatok alapján a város-
unkban tartott házasságkötések 
száma magasnak mondható, 
azonban tudni kell, hogy kö-
zülük sokan nem helyi lako-
sok, hanem a környező tele-
pülésekről jöttek Nagykállóba 
szentesíteni frigyüket. Tavalyi 

évben ugyanis 93 pár kötött 
házasságot. A statisztikai ada-
tok alapján az látszik, hogy 
Nagykállóban is - Magyaror-
szág legtöbb településéhez ha-
sonlóan -, többen haltak meg és 
kevesebben születtek.
A születések száma:
2019-ben Nagykállóban 86 

gyermeket anyakönyveztek, 
míg 2020-ban 120 volt az új-
szülöttek száma.
Elhunytak:
2019-ben 94 elhunytat anya-
könyveztek a nagykállói hiva-
talban, 2020-ban – sajnos - ez 
a szám jelentősen emelkedett, 
ugyanis 137 volt.
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A hideg időszak nem csak 
az immunrendszerünket, de 
a bőrünket is próbára teszi. 
A szél, a kinti hideg és az 
otthoni száraz meleglevegő, 
a téli napfény káros hatással 
lehet bőrünkre, kiszáradá-
sához, ennek következtében 
fájó kipirosodáshoz vezet-
het. A kellemetlen tünetek 
megelőzése érdekében fon-
tos, hogy télen is nagy figyel-
met fordítsunk bőrünkre.

A bőr a test legnagyobb szer-
ve, melynek feladatai közé 
tartozik a védelem, a hőszabá-
lyozás és az érzékelés. Amíg 
különböző ruhadarabokkal 
viszonylag nagy bőrfelüle-
tet tudunk eltakarni, addig az 
arcunk és a kezeink gyakran 
szabadon maradnak. A szép-
korúak esetében akár egy 
téli séta is bőrük védelmének 
csökkenését eredményez-
heti, így gondos felkészítést 
igényel, hiszen az életkor 
előrehaladtával a bőrréteg vé-
konyabb és érzékenyebb. 

Bőrünk épségét biztosíthatjuk 
külsőleg és belsőleg egyaránt. 
Külső behatástól (hideg leve-
gő, napsugárzás) óvjuk a fej-
bőrünket, hajunkat a fizikai 
védelem biztosítása érdekében 
viseljünk sapkát (kalapot), fej-
védő kendőt és semmiképpen 
sem menjünk téli időszakban 
a szabadba nedves hajjal! A 
hóról visszaverődő napsuga-
rak, valamint az UV sugarak 
hatása kedvezőtlenül hat a 
bőrünk egészségére, illetve a 
szemeinknek is ártó lehet így, 
ha téli sportot űzünk, akkor 
érdemes védőszemüveget vi-
selni. Az ajkaink védelméről 
sem szabad megfeledkeznünk, 
ugyanis a hideg hatására kiszá-
radhat és hamar kirepedezhet, 
ami kellemetlen fájdalommal 
jár. Ápoljuk szőlőzsírokkal, 
vazelinos-lanolinos keve-
rékkel, növényi olajokkal. A 
kezünk védelme is rendkívül 
fontos, ha tehetjük húzzunk 
kesztyűt és alkalmazzunk a 
szokásosnál gyakrabban kéz-
puhító krémeket. Ha lábaink 

a kint tartózkodás hosszúsága 
miatt áthűlnek javallott felme-
legítenünk, melyet lábfürdő-
vel tehetünk meg. A kezdeti 
langyos lábfürdőt forró vízzel 
fokozatosan addig melegítjük, 
amíg el nem éri a 40°C-ot. A 
lábfürdőbe tehetünk illóolajat, 
ami segít a vérkeringés ser-
kentésében.
A téli időszakban bőrproblé-
máinkra megoldást nyújthat 
a shea vaj, a kakaóvaj, a kó-
kuszzsír, a jojoba olaj vagy a 
sárgabarackmag olaj. Ezek a 
növényi olajok és zsírok védik 
bőrünket a kinti és a benti hő-
mérséklet különbség negatív 
hatásaitól. Rendkívül hidratá-
ló hatású a szezámmag olaj és 
az avokádó olaj. Az érzékeny 
bőrre jótékony hatású a man-
dulaolaj. A száraz, repedezett 
bőrre gyógyír lehet a körömvi-
rágolaj, ami szövetregeneráló 
hatással is bír. 
A gondos külső bőrápolás 
mellett belsőleg, a táplálko-
zásunkkal is befolyásolhatjuk 
bőrünk állapotát. A vitaminok-

ban gazdag zöldségek és gyü-
mölcsök fogyasztása fokozzák 
bőrünk állapotát és ezáltal 
emelik a védelmi funkcióját. 
Kiemelt a narancs, az avokádó 
hiszen magas C-vitamin tar-
talommal bírnak. Az omega 
zsírsavak, melyek stimulálják 
az anyagcserét és javítják a 
bőr és haj állapotát, megtalál-
hatóak különböző olajos mag-
vakban (tökmag, napraforgó, 
dió), illetve hidegen sajtolt 
magolajokban. A megfelelő 
táplálkozás mellett a folya-
dék fogyasztásról sem szabad 
megfeledkeznünk, ugyanis a 
víz belülről hidratálva emeli 
bőrünk víztartalmát. 
F o r r á s : h t t p s : / / w w w .
kormanyhivatal.hu/download/

Besenyei Zsófia
EFI munkatárs

Egészségfejlesztési Iroda 
Nagykállói Járás
4320 Nagykálló,  
Szabadság tér 13.

Telefon: 42/599-700 /2151
E-mail:  

efi.nagykallo@gmail.com

Bőrápolás a mindennapokban

Kopp-kopp…… Csend. Majd 
újra kopogás hallatszik. Las-
san magamhoz térek mély 
álomból. Az ügyeletes szobá-
ban vagyok, egy nővérke lép 
a szobába. „Gyere doktornő, 
a betegünk állapota rosszabb-
ra fordult” mondta. Gyorsan 
felkelek, felteszem a maszkom 
és együtt sietünk a beteghez. 
Rögtön látom, nagy a baj. Elfá-
radt, nem bírja már a fulladást, 
és nem jut elég oxigénhez. 
Tájékoztatom, sajnos el kell 
altassam, és lélegeztető gép-
re kell tegyem, mert csak így 
tudunk segíteni a légzésben. 
Halk beleegyezés következik, 
majd tesszük a dolgunkat.
Rémálom. Ez a legkifejezőbb 
szó talán, ami eszembe jut, ha a 
koronavírusra gondolok. Válo-
gatás nélkül szedi az áldozatait 

ez a parányi élőlény szerte a 
világban. Kutatók, klinikusok 
állnak néha értetlenül egy-egy 
eset előtt. Vajon mitől függ az, 
kit mennyire betegít meg ez a 
vírus? A súlyosabb esetek az 
olyan emberek közül kerülnek 
ki, akik rendelkeznek vala-
milyen krónikus betegséggel, 
túlsúlyosak vagy gyenge az 
immunrendszerük valamilyen 
tartósan szedett gyógyszer mi-
att. Azonban a harmadik hul-
lám elején félelemmel nézünk 
szembe a ténnyel, hogy egyre 
fiatalabb korosztályt kezelünk 
az intenzív osztályon. 
Míg a kórházban a vírusfer-
tőzés által okozott tüdőgyul-
ladással, veseelégtelenséggel, 
esetleg több szerv elégtelensé-
gével küzdünk, addig az alap-
ellátásban az oltás megszer-

vezésével, illetve a betegek 
tesztelésével telnek a napok. 
A háziorvosoknak nagyon 
fontos feladata, hogy a rendel-
kezésre álló oltóanyagokkal 
minél előbb beoltsák betege-
iket, hiszen csak így lehet a 
járványt megállítani. Öröm-
mel tapasztaltam, hogy nagy 
az oltakozási kedv, sokan alig 
várják, hogy valamelyik gyár-
tó vakcináját megkaphassák. 
Egyre több ember dönt úgy, 
hogy regisztrál az oltásért, hi-
szen regisztráció nélkül senki 
nem oltható be. A háziorvosok 
hétről-hétre megkapják az ol-
tandók listáját korcsoport és 
rizikóbesorolás szerint. Pontos 
utasításokat kapnak, melyik 
rendelkezésre álló vakcinából 
mennyi regisztrált beteget olt-
hatnak be. 

Az oltás felvételétől függetle-
nül nagyon fontos az érvény-
ben levő szabályok betartása 
is. A maszkviselés, a távolság-
tartás és a gyülekezés elkerü-
lése mind a járvány fékezését 
célozza. Ez mindannyiunk ér-
deke, hiszen ha egyre többen 
betegednek meg, a kórházak 
megtelnek, lesznek olyan be-
tegek, akik nem jutnak megfe-
lelő ellátáshoz. 
Bármelyikünkkel megtörtén-
het, hogy belecsöppenünk a 
rémálomba, és csak nagy ne-
hézségek és küzdelem után 
sikerül kiverekednünk magun-
kat belőle. 
Mindenkinek jó egészséget és 
kitartást szeretnék kívánni az 
előttünk álló időszakhoz!

Dr. Babos Gabriella
háziorvos

Koronás (rém)álmok
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Ünnepélyes keretek között 
megtartották az asztalitenisz 
és a súlyemelő klub megnyi-
tóját Nagykállóban.

Az egykori Ifitanya és az OTP 
kirendeltség, évek óta üresen 
álló épülete február első hét-
végéjén – a járványügyi sza-
bályok szigorú betartása mel-
lett – ismét sportolókkal és az 
edzőtermek ünnepélyes ava-
tására érkező vendégekkel telt 
meg. Nagykálló Város Önkor-
mányzata ugyanis öt évre térí-
tésmenetesen a két szakosztály 
rendelkezésére bocsátotta az 
épületet. 
A koronavírus-járvány miatt – a 
legtöbb teremhez hasonlóan – a 
súlyemelők és az asztalitenisze-
zők edzőhelye is megszűnt. Jó-
nás Sándor, az Asztalitenisz és 
Tömegsport Club (ATC) tagja 
és Janics Ibolya erőemelő azon-
ban kereste a lehetőséget, hogy 
megfelelő helyszínt találjanak 
az egyesületek tagjai számára. 
Így merült fel a romos állapot-
ban lévő épület használatba vé-
tele, amit a város önkormány-
zata is támogatott. Az elmúlt 
három hónap során a sportolók, 
civilek összefogásával, helyi 
vállalkozóktól kapott anyagi és 
egyéb felajánlásokból, önkor-
mányzati segítséggel felújítot-
ták az épületet. A hosszú ideje 
használaton kívüli létesítmény 
tetőszerkezetét kicserélték, 
kijavították és szigetelték a 
falakat, korszerűsítették a vil-
lany- és vízvezetékrendszert. A 
rekonstrukciós munkák során 
a két különálló játéktér mellett 
mosdót és öltözőt alakítottak ki, 
az önkormányzat munkatársai 
pedig rendbe tették, térkövez-
ték az klubok előtti területet. 
A nagymúltú, 1947-ben alakult 
Asztalitenisz Szakosztály így 
már jó körülmények között, az 
edzőtérben három asztal mel-

lett és a Magyar Asztalitenisz 
Szövetségtől, kedvezményes 
áron kapott, speciális padlón 
készülhet. Az egyesület tagjai, 
több év kihagyás után, ugyanis 
a megyei elsőosztályban sze-
retnék megméretni magukat. 
- Ebben a ciklusban ez már a 
negyedik olyan létesítmény, 
amit a civilek birtokba vehet-
nek. Korábban sikerült a nép-
tánc utánpótlás nevelésnek, 
illetve a hagyományőrzésnek 
teret és otthont biztosítani az 
egykori bölcsőde és a volt kád-
fürdő épületében. Most pedig 
az asztalitenisz és a súlyemelő 
szakosztálynak tudtunk egy-
egy épületet a rendelkezésére 
bocsátani – mondta Horváth 
Tibor, Nagykálló Város polgár-
mestere, aki reményét fejezte 
ki abban a tekintetben, hogy a 
városban lesznek majd olyan 

fiatalok, akik az épületekben 
szerzett alapok után, építenek 
majd eredményes sportkarri-
ert.
Az asztalitenisz klub avató 
után a súlyemelők edzőterme 
előtt is sor került az ünnepélyes 
szalagvágásra, amelyen részt 
vett a nagykállói születésű, vi-
lágbajnoki második, négysze-
res Európa Bajnok ezüstérmes 
súlyemelő, Száraz László, aki 

a városban kezdte sport pálya-
futását. 
Az újonnan megnyílt nagykállói 
súly- és erőemelő klubot a jö-
vőben Janics Tímea, erőeme-
lő magyar bajnok második 
helyezett, a szakmai munkát 
Bobonka Gyula irányítja majd. 
-Örülök annak, hogy civil kez-
deményezésre rendbe tették ezt 
az épületet és olyan funkciót 
kaphatott, ami a város sport-
szerető közösségének az ügyét 
szolgálja. Példaértékű ez a 
kezdeményezés, ami megvaló-
sult Nagykállóban – mondta az 
eseményen dr. Simon Miklós, 
a térség országgyűlési képvi-
selője. 
Az átadóünnepségen elhang-
zott, az egyesületek célja a 
két sportág népszerűsítése 
a városban, a magas szintű 
utánpótlásnevelés, illetve, hogy 
helyet biztosítsanak a sportolni 
vágyók számára.

Példaértékű civil összefogásnak köszönhetően nyithattak meg az 
edzőtermek

Megnyílt az asztalitenisz és a 
súlyemelő klub Nagykállóban

Az Asztalitenisz Szakosz-
tály 1947-ben alakult város-
unkban. 1949-ben a serdülő-
korú Vajda Sándor és Vajda 
László a felnőttek között is 
sikeresen szerepelt, majd 
évtizedeken át a nagykállói 
asztalitenisz sport megha-
tározó játékosai voltak. A 
sportág sikerkorszakának 
csúcspontja 1972-ben volt, 

amikor a Vajda Sándor, Vaj-
da László, Lipcsei Tibor, 
Karsai Ferenc összetételű 
csapat megnyerte az NB 
II-es bajnokságot. Ebben 
az időszakban Nagykálló a 
sportág fellegvára volt. A 
csapat legfiatalabb tagja, 
Karsai Ferenc utánpótlást 
nevelő munkája kiemelke-
dő volt. 1982-ben Mészáros 

Sándor vette át a szakosztály 
vezetését és tevékenykedett 
játékosként, edzőként és me-
nedzserként.
2004-ben az extraliga alap-
szakaszát 100 %-os teljesít-
ménnyel megnyerte, a rá-
játszásban ötödik helyezést 
ért el. Anyagi gondok miatt 
2004. augusztus 12-én meg-
szűnt a csapat.

Nagykállóban több évtizedes hagyománya van
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Balogh Péterné (Tavasz u.)
Málik Istvánné (Magyi út)
Jesenszki Sándor (Kossuth út)
Nagy Matild Sára (Kossuth út)
Tóth István (Birisi út)
Abonyi Arnold Géza (Vasvári P. u.)

Meszesán Mihályné (Korányi F. út)
Széles István (Szirond út)
Lakatos Zoltán (Debreceni út)
Abonyi Arnold Gézáné (Kossuth út)
Perge Jánosné (Arany J. u.)
Balogh Károly (Nyár u.)

ELHUNYTAK 2021. január-február

I N G A T L A N
Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Mik-
lós u. 34. szám alatt 2 szobás, ebédlős, 
fürdőszobás, cserépkályha fűtésű ház 
eladó. Az ingatlan tehermentes. Telefon: 
+36 20 988 7115
Korányi F. út 37/a sz. alatti 3 szo-
bás étkezős szigetelt ház, nagy te-
rasszal, 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 te-
rületén. Telefon: +36 70 431 1308

E L A D Á S - V É T E L
Eladó régi típusi, háti permetező, nagy 
teljesítményű szivattyús permetező 50 
m vászonbetétes, félcolos slaggal, gáz-
palack. Telefon: +36 20 253 8170
Eladó benzinmotoros és elektromos 
fűnyíró, korongfűrész tengely, kiska-
zettás beltéri tölgyfaajtó, kukoricamor-
zsoló, fűkasza, kétütemű fűnyíró motor, 
házi nyúl, Partner 330-as bontott fűka-
sza. Telefon: (42) 797 042

Eladó 220 V-ról működő, 10 kalapá-
csos terménydaráló, 3 fázisról működő 
gyümölcsdaráló, nagyputtonyos szőlő-
daráló, kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig 
mérő molnár mázsa súlyokkal. Telefon: 
+36 30 218 5958
Biciklis gyerekülés hátsó csomagtar-
tóra szerelhető, jó állapotban eladó. Ár: 
7 000 FT. Telefon: +36 20 24 24 566
Jó állapotban lévő 2 személyes heve-
rő eladó. Irányár: 25 000 Ft. Ugyan-
itt 190x110-es szivacs (laticel) eladó 
10 000 Ft. Telefon: +36 30 387 6468
Eladó 48 nm (használt) parketta 40x300-
as, 1” menetmetsző, hurkatöltő, üst alá 
égőfej, gázperzselő, gázpalack nyomás-
szabályozóval, hintaállvány, szőnyegpo-
roló, 4 db csővázas konyhaszék, 6 db mű-
anyag almásláda. Telefon: (42) 264 294
Nagykállóban eladó asztali varrógép, 
lap tv, 2 db fotel, 4 db szék, asztal, csil-
lár, ágyneműtartó, középszőnyeg. Tele-
fon: +36 70 271 5675

Á L L Á S A J Á N L A T
Ültetéstől betakarításig, mindenféle 
kerti munkát (ásás, ültetés, palántázás, 
kapálás stb.) vállaló embert keresek. Te-
lefon: +36 20 521 7922

Az adóbevallások időszaká-
ban hiába az óriásplakátok, 
szórólapok és hirdetések 
garmada, az utolsó pillanat-
ban valahogy erről az 1-ről 
nagyon sokan elfelejtkezünk. 
Pedig adónk 1 százaléka, má-
soknak igen fontos!

Kérjük, hogy adója egy szá-
zalékának felajánlásakor a 

NYOLCADIKNAP EGYESÜ-
LETET jelölje meg kedvezmé-
nyezettként, támogatva ezzel a 

Nagykállóban és a környéken lakó 
fogyatékkal élő gyermekeket és 

felnőtteket.
Adószámunk: 18806306-1-15

* * * * *
Jövedelemadója 1 százalékának 
felajánlásával kérjük, támogassa 
Ön is a Nagykállói Beteg Gyer-
mekekért Alapítvány munkáját, 
hogy a jövőben is segíthessük 
az itt élő beteg gyermekeket és 

családjaikat. A Nagykállói Beteg 
Gyermekekért Alapítvány adószá-

ma: 18811283-1-15
* * * * *

Ön ismét dönthet arról, hova 
kerüljön személyi jövedelemadó-

jának 1 százaléka. Ami Önnek 

néhány percbe kerül, az nekünk 
óriási segítség, hiszen ennek 

köszönhetően tehetünk a közössé-
gért, segíthetjük a hátrányos hely-
zetű embereket, támogathatjuk a 

tehetséges fiatalokat. Kérjük, hogy 
amennyiben céljainkkal egyetért, 
jelölje meg kedvezményezettként 

a Nagykállói Nőszövetséget. 
Adószámunk: 18814310-1-15

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

sület sokrétű munkáját, további 
eredményes működését. 

Adószám: 18812545-1-15
* * * * *

Köszönjük, ha személyi jöve-
delemadójának 1 százalékával 

támogat bennünket. A Nagykállói 
Népművészeti Egyesület adószá-

ma: 18803729-1-15
* * * * *

Kérjük támogassa adója 1%-val 
a Kállai Kettős Közalapítványt, 
melynek kiemelt célja a hajdan 
nagy hírnevet szerzett Kállai 

Kettős Néptáncegyüttes újjászer-
vezése, néptánc társadalmunk, 
hagyományunk méltó őrzése, 

továbbvitele.
Adószám: 18793589-2-15

Ajándékozzon lehetőséget!

Továbbra is töretlen a 
karatésok sikere

A közelmúltban, február 14-
én, a nagykállói karatésok 
Hajdunánáson, a XI. Hódos 
Imre Karate Kupán vettek 
részt. 

A koronavírus-járvány mi-
att csak kisebb létszámmal, a 
Mányák gyerekek (Orsi, Sza-
bi, Gergő) és az edzők, Tímár 
Zoltán és Ferencz Tibor bíró-
ként képviselték a   Shotokan 
Karate-Do Egyesületet. A 
gyerekek ismét kitettek magu-
kért, ugyanis Orsi három ara-
nyat, Gergő egy aranyat és egy 
ezüstöt, Szabi egy aranyat és 
egy bronzérmet szerzett. 
Múlt év végén a nagykállói 
karatésok Egerben, a Shotokan 
Liga Országos bajnokságán 
vettek részt. A tavalyi nehéz 
év utolsó versenyén is sikerült 

jól szerepelnie a csapatnak, a 
hevesi megyeszékhelyről egy 
arany- és három ezüstérmet 
hoztak el.

Az eredményes Mányák testvé-
rek

Szurkoljunk együtt!
A Nagykállói VSE következő hetekben zajló mérkőzéseinek 

időpontja és helyszíne:
Nyírlugosi SE - Nagykállói VSE 
 2021. 03. 14. 15 óra (Nyírlugos SE Sportpálya)
Kálmánháza SE - Nagykállói VSE 
 2021. 03. 21. 15. óra (Kálmánháza SE Sportpálya)
Nagykállói VSE – Kótaj SE 
 2021. 03. 28. 16 óra (Nagykálló Sportpálya)
Levelek SE - Nagykállói VSE 
 2021. 04. 04. 16 óra (Levelek SE Sportpálya)
Nagykállói VSE – Kállósemjén SE  
 2021. 04. 11. 16 óra (Nagykálló Sportpálya)
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A legkisebbek  
karneválja

Nincs a táncra tilalom, 
kezdődjék a vigalom…

Itt a farsang, áll a bál, kerin-
gőzik a kanál. Csárdást jár a 
habverő, bokázik a máktörő... 
Hangzott az ének február 26-
án a Pindur Palota Bölcsődé-
ben. Minden gyermek és fel-
nőtt jó kedvvel öltötte magara 
jelmezét. Volt, aki Minnie 
egér, hercegnő, tűzoltó, ka-
lauz, unikornis, boszorkány, 
Batman, vagy éppen cica 
jelmezbe bújt. Igazi mesevi-

lággá varázsolták a bölcsődét 
a gyermekek. Szólt a zene, 
volt tánc és amikor már kel-
lőképpen elfáradt a bölcsőde 
apraja-nagyja, megterítettek 
a lakomához. A szülők jóvol-
tából sokféle finomság került 
az asztalra. Miután jóllaktak 
a bálozók ebédig szólt a zene, 
nagyon jó volt a hangulat.

Oláh Kata
intézményvezető

Február 18-án vidámságtól, ze-
nétől volt hangos a Brunszvik 
Teréz Óvoda valamennyi cso-
portja. Az óvodai rendkívüli 
szünet nehéz időszaka után a 
gyermekek és felnőttek is vár-
ták már a télbúcsúztató mulat-
ságot. Az előző évekhez képest 
a járványhelyzetben ez az al-
kalom is másképp került meg-
szervezésre, megvalósításra.  
Elmaradt a közös tánc, jelme-
zes felvonulás az aulában és a 
Szülők Színházának meseelő-
adása is. Az óvodapedagógu-
sok, pedagógiai asszisztensek, 
dajka nénik mindent megtet-

tek, hogy élményteli, emléke-
zetes farsangban legyen része 
minden kis óvodásnak. Ver-
senyjátékok, mókás feladatok 
színesítették az egész napi 
táncot. A járványügyi hely-
zethez igazodva támogatták 
a szülők finomságokkal, gyü-
mölcsökkel a fergeteges bulit, 
amit szeretnénk megköszönni. 
Nincsen farsang fánk nélkül… 
Köszönjük a konyha dolgozó-
inak, hogy délben ezzel az ün-
nepi csemegével kedvesked-
tek nekünk!

Uriné Juhász Erika
tagóvoda vezető
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Street Food
ajAnlatunk

!

Imádod a kitűnő ételeket és rajongsz az 
amerikai ízekért? 

Ha igen, a street food ételeinket neked 
ajánljuk!

06 20 442 6643


