
Épülhet  
a rendezvényközpont 

Nagykálló színes

Fesztivál volt

Új szinten a közösségi közlekedés

A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXIX. évfolyam 6. szám – 2019. július

Elkészültek a végleges tervei a 
térségi rendezvény- és konferen-
ciaközpontnak, valamint a Nap 
Strand öltözője felújításának és 
egy rekreációs sétaövezet kialakí-
tásának. 

Nagykálló Város Önkormányzata 
449 999 694 forint támogatást nyert 
a „Zöld Nagykálló Projekt - A vá-
rosközpont környezet- és energia-
tudatos megújítása” című projekt 
megvalósítására.
Ennek legfontosabb eleme egy 
kulturális létesítmény megépítése 
a statikai problémák miatt használ-
hatatlanná vált művelődési központ 
helyén.
Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában is kulcsprojektként ke-
rült nevesítésre ez a fejlesztés, mi-
vel Nagykálló belvárosa az elmúlt 
években szinte teljesen megújult 
és ami leginkább hiányzik még a 

belvárosból, az a térségi központ-
hoz méltó kulturális központ, ami 
nagyobb városi és térségi rendezvé-
nyeknek biztosíthat helyszínt.
- Az elnyert támogatásból a régi mű-
velődési központ helyén egy modern, 
közösségi térként is funkcionáló ren-
dezvénycentrum épül Nagykállóban, 
ami a tervek szerint térségi művelő-
dési csomópont lesz a jövőben. A vá-
ros vezetése és az itt élők régi vágya 
teljesülhet ennek a beruházásnak a 
megvalósításával – mondta Juhász 
Zoltán Nagykálló Város polgármes-
tere. - A nyertes pályázatnak köszön-
hetően emellett megújulhat a Nap 
Strand öltözője és a Debreceni út 
elején kialakításra kerül egy rekreá-
ciós sétaövezet, kültéri fitnesz eszkö-
zökkel a most épülő (Zrínyi M. u. és  
Nagybalkányi út közötti szakaszon) 
szilárd burkolatú parkolóhelyek mel-
lett – tájékoztatott Juhász Zoltán.

Folytatás a 2. oldalon!

Nagykállóban június elején ültették 
ki az egynyári virágokat. Ennek so-
rán közel háromezer tő, különböző 
színárnyalatú muskátlit, kisbegóni-
át, margarétát, vinkát és bársonyvi-
rágot telepítettek a közmunkaprog-
ramban résztvevő munkatársak.  A 
színpompás virágkompozíciók a 
város több pontjára kerültek. 
-Harangodra, a Szilágyi István 
Emlékház elé, illetve az Óbester 
Étterem és Kávézó belső udvarára 
muskátlit ültettünk, míg a kisbegó-
niát, margarétát, vinkát és a saját 
nevelésű bársonyvirágot a közte-
rekre, például a Kállai Kettős térre,  
a posta, a templomok  és a temető                                                                                                                     
elé telepítettük. Emellett a  villany-
oszlopokra is több mint száz tő futó 
muskátlit helyeztünk ki a dézsákba 
– tájékoztatott Nagy Ilona városgaz-
da, aki elmondta azt is, hogy a  Zrí-
nyi M. (a Posta) utcában „annyira 
tetszett” a virág valaki(k)nek, hogy 
a többségét másnapra el is lopták a 
ládákból. Ami nem egyedi eset, az 
említett utcában ugyanis eddig még 

minden évben a tavaszi és az őszi 
virágültetés során ezt tapasztalták. 
Pedig ez a köz tulajdona, a lopással 
más, jóérzésű embereket fosztanak 
meg a szép környezet élményétől.
Nagy Ilona városgazdától meg-
tudtuk azt is, hogy jelenleg folya-
matban van az évelő növények: a 
törökszegfű, az orvosi zsálya és a 
cserjék gondozása, nevelése, ame-
lyeket a későbbiekben, augusz-
tus hónap folyamán ültetnek ki 
Nagykálló köztereire. Nagykállóban a közelmúltban 

Európai Uniós forrásból nyolc 
fedett és több szempontból is 
innovatív buszmegálló kiépítése 
valósult meg. 

Mint arról korábban már beszámol-
tunk Nagykálló Város Önkormány-
zata a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzattal közösen 
2016. szeptembere óta részt vesz a 

Rumobil (Rural Mobility in European 
Regions affected by Demographic 
Change, azaz „A Demográfiai Vál-
tozással érintett Európai Régiók Vi-
déki Közlekedése) című projektben, 
amely 13 európai partner együttmű-
ködésével valósult meg, vezetője a 
Szász-Anhalt tartomány Regionális 
Fejlesztési és Közlekedési Minisz-
tériuma. A RUMOBIL projekt le-
hetőséget biztosított arra, hogy te-

lepülésünkön javuljon a közösségi 
közlekedés minősége.
Nagykállóban - ahogy a hasonló 
adottságokkal rendelkező kisvá-
rosokban - a lakosság folyamatos 
csökkenése tapasztalható. Ennek a 
folyamatnak a lassítása a városve-
zetés kiemelt célja és minden ren-
delkezésére álló eszközt igyekszik 
e cél érdekében bevetni.

Folytatás a 2. oldalon!

Ragyogó időjárás, jó zenék, 
finom ételek és remek kézműves 
sörök. Röviden ennyi lehetne az 
összegzése az idei, a sorban hete-
dik Nagykállói Sörfesztiválnak, 
amelyet június 22-én tartottak 
a Kállai Kettős téren több ezer 
ember részvételével. 

Nagykálló nyárindító programján 
ezúttal is a hazai főzdék külön-
legességei közül: világos, búza, 
meggy és a magasabb komlótartal-
mú IPA sört mérték a műanyag po-
harakba. Idén, a fesztivállátogatók 
kérésének eleget téve, a kézműves 
sörök mellett nagyüzemi gyártás-
ban készült habzó italt is kínáltak 
az árusok. A folyékony kenyér sze-

relmesei több tucat hordónyi sört 
fogyasztottak el a rendezvényen. A 
sörsátor mellett ínycsiklandó étele-
ket is kínáltak, a húsételek mellett 
a népszerű kürtőskalács, jégkása, 
illetve lángos, vattacukor kombó is 
kapható volt.  A szervezők emellett 
játékbazárral és vidámparkkal is 
várták a felnőtteket „kísérő” gye-
rekeket. 
-Az idei évben is szeretném meg-
köszönni a nagykállói embereknek, 
hogy partnerei, résztvevői voltak 
ennek a fesztiválnak. Nagyon fon-
tosnak tartom ugyanis, hogy a ma-
gukénak érezzék ezt a programot. 
Egy-egy nagyrendezvény meg-
tartásának célja elsősorban, hogy 
találkozási pont legyen a helyiek 

és a környező településeken élők 
számára – mondta az eseményen 
Juhász Zoltán polgármester, majd 
hozzátette: - A résztvevők száma is 
azt mutatta, hogy sikeres volt a he-
tedik sörfesztivál. Nagyon sok visz-
szajelzést kaptam a városlakóktól 
és ezek azt igazolják, hogy népsze-
rű rendezvénye ez Nagykállónak, 
ahol az emberek jól érezhetik ma-
gukat, mert ez nem életkorfüggő. 
Juhász Zoltán elmondta még, hogy 
Nagyállóban a sörfesztivál és a 
strandnyitás indítja a nyári szezont. 
Városunk a következő hónapokban 
is több eseménynek ad otthont, te-
hát aki szeretné magát jól érezni, 
annak lehetősége lesz rá.  
 Folytatás 6. oldalon

Látványterven az új színházterem
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Épülhet a rendezvényközpont
Folytatás az 1. oldalról!

A térségi rendezvény és konferen-
ciaközponttal egy üzleti alapon 
működtetett szolgáltatással bővül 
a település szolgáltatási portfolió-
ja. Az épület alkalmas lesz kisebb 
workshopoktól kezdve a több száz 
fős rendezvények lebonyolításá-
ra kültéren és beltéren egyaránt. 
A rendezvényhelyszínek mellett a 
catering szolgáltatásra alkalmas inf-
rastruktúrával is rendelkezni fog.
A fejlesztés keretében tervezett 
építészeti beavatkozásnál fontos 
szempont volt, hogy az épületek és 
építmények illeszkedjenek a kör-
nyezetükbe. Ennek megfelelően a 
térségi rendezvény és konferencia-
központ a szomszédos épületekhez 
hasonlóan egy modern arculattal 
rendelkező létesítmény lesz. A vá-
rosközpontban található műemléki 
épületek távolsága miatt ez a mo-
dern kialakítás nem zavaró.

Új szinten a közösségi közlekedés

Családi napot tartottak

Tájékoztató

Folytatás az 1. oldalról!
Nyíregyháza és Nagykálló között 
a távolság európai léptékkel nézve 
elenyésző, még Budapest kerületei 
között, de akár Debrecen egyes vá-
rosrészei között is van ekkora tá-

volság. Ami mégis az elköltözések 
felé billenti a mérleg nyelvét az az 
esetek jelentős részében a sokszor 
rugalmatlan, kiszámíthatatlan tö-
megközlekedés, valamint a meg-
felelő háttér infrastruktúrájának 

hiánya. Ezek a tényezők meglehe-
tősen kényelmetlenné tették a kö-
zösségi közlekedést rendszeresen 
használó lakosság mindennapjait.
A projekt keretében Nagykállóban 
nemrég 4 pár fedett és több szem-
pontból is innovatív buszmegálló 
kiépítése valósult meg. A busz-
megállók rendelkeznek ülőfelü-
letekkel, világítással, szelektív 
hulladékgyűjtőkkel, vezeték nél-
küli internet kapcsolattal és USB 
töltőkkel. Emellett a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat beruházásaként mind 
a nyolc megállóban valós idejű 
utastájékoztató rendszer került ki-
építésre.
A RUMOBIL projekt az Interreg 
Central Europe Programból, az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásával, az Európai 
Unió és a Magyar Állam társfinan-
szírozásával valósult meg.

Mint minden évben, idén is meg-
tartották soron következő családi 
napjukat a Közösségi Ház dolgo-
zói. A jó hangulatú összejövetelen 
közel százan vettek részt.

-Szerencsére van néhány lelkes 
önkéntes segítőnk, akik minden 
rendezvényünkön megtisztelnek 
jelenlétükkel, segítik a munkánkat 
és ajándékokat hoznak a családok-
nak - kezdte beszámolóját Deák 
Gabriella, a Közösségi Ház vezető-
je. - Vendégünk volt Pancsi bohóc 
és segítője, akik meseszerű arcokat 
festettek és csillámtetkókat készí-

tettek a gyerekeknek, majd prog-
ramjukat lufihajtogatással zárták. 
A lurkók nagyon élvezték, egymást 
váltva foglaltak helyet a sminkasz-
talnál. Eközben a kisebb gyerekek-
nek aszfaltrajzversenyt rendeztünk. 
A színes műveket a bíráló bizottság 
ajándékokkal, különdíjakkal jutal-
mazta. 
A nagyobbaknak Vári Zsolt festőmű-
vész tartott kézműves foglalkozást, 
bevezette őket a festészet alapjainak 
rejtelmeibe. Csodálatos művek szü-
lettek, melyek szintén díjakat érde-
meltek. 
Családi sportvetélkedőnk a hőség 
ellenére jól sikerült. Kikötés volt, 
hogy minden csapatban legyen leg-
alább egy felnőtt, hiszen a cél az 
volt, hogy szülő és gyermek együtt 
sportoljon, játsszon. A feladatokat 
úgy állítottuk össze, hogy kicsik, 
nagyok egyaránt, minden nehézség 
nélkül végre tudják hajtani azokat. 
Fontos momentum volt, hogy meny-
nyire tudnak összhangban, egymásra 
utalva dolgozni a csapat tagjai. Az 
ötletes, vicces ügyességi feladato-
kat jó hangulatban, hangos zsivajjal, 

nevetéssel hajtották végre a ver-
senyzők. Az első három helyezettet 
ajándékcsomaggal jutalmaztuk, de a 
többiek sem tértek haza üres kézzel – 
tette hozzá Deák Gabriella.
Az eseményt az EFOP-1.5.3-16– 
2017-00041 „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Nagykállóban és térségé-
ben” című projekt keretében rendez-
ték meg

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendel-
kezése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat - 
ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel - három évente leg-
alább egy alkalommal ebösszeírást 
végez.
A települési önkormányzat ennek 
alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyil-
vántartást köteles vezetni, az állat tu-
lajdonosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonságának 
és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi felada-
tainak hatékony ellátása céljából. Az 
eb tulajdonosa és tartója az össze-
íráskor köteles a törvényben előírt 
adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 
Nagykálló Város közigazgatási terü-
letén tartott négy hónaposnál idősebb 
ebek tulajdonosait/tartóit kérem, 
hogy a 2019. évi ebösszeírás céljá-
ból az „Ebösszeíró adatlapot” kitöl-
teni és legkésőbb 2019.július 31-ig a 
lentiekben megjelölt lehetőségekkel 
élve eljuttatni szíveskedjen.
Az ebösszeíró adatlap további pél-
dányai beszerezhetők a Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal, Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1. szám alatti ügy-
félszolgálatán és a Polgármesteri 
Hivatal Főportáján illetve a www.
nagykallo.hu weboldalról letölthe-
tők. A letöltött adatlap számítógépen 
kitölthető, melyet nyomtatás után alá 
kell írni. Az aláírással ellátott adat-
lapokat csatolni kell az elektronikus 
levélhez, melyet az bakaiangela@

nagykallo.hu e-mail címre kell el-
küldeni.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként 
kell kitölteni az oltási könyv alap-
ján. A kitöltött adatlapokat az alábbi 
módokon lehet benyújtani:
postai úton: Nagykállói Polgármes-
teri Hivatal, 4320 Nagykálló, Kállai 
Kettős tér 1. a Nagykállói Polgár-
mesteri Hivatal faxszámára: 42/263-
309, elektronikusan a  bakaiangela@
nagkallo.hu címre küldve.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyel-
mét, hogy az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat
maga után. A bírság legkisebb ösz-
szege az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet-
ben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítését és a benyújtott adatlapok 
valóságtartalmát a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai ellenőrizni fog-
ják.
Annak érdekében, hogy a nyilván-
tartás aktuális információkat tartal-
mazzon, az eb tulajdonosok/tartók 
az ebösszeírást követően is kötele-
sek az adatokban bekövetkező vál-
tozásokat, szaporulatot írásban beje-
lenteni.
Az eb tulajdonosa vagy tartója a be-
jelentését az alábbi módokon teheti 
meg:
személyesen vagy postai úton a 
Nagykállói Polgármesteri Hiva-
tal4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 
1. címre, a Nagykállói Polgármeste-
ri Hivatal  faxszámára: 42/263-309, 
elektronikusan az bakaiangela@
nagykallo.hu címre megküldve.
Együttműködését köszönöm!

Bereczki Mária 
jegyző

Felhívás
Tisztelt Városlakók!
Várjuk a nagykállói lakosok régi fotóit! Olyan képeket kérünk 
Önöktől, amelyek mindannyiunk számára érdekesek és értékesek 
lehetnek, mégpedig azért, mert Nagykállóban, a múltban készültek. 
(A képek ne képeslapok legyenek, hanem saját felvételek.)
Ezúton is kérem a Tisztelt Városlakókat, hogy akinek a birtokában 
van olyan felvétel, amelyen a hajdani városkép szerepel, illetve 
egy-egy nagyobb programon, rendezvényen készült küldje el, ossza 
meg, hogy később a nagyközönség számára is láthatóvá tegyük. 
A képeket személyesen, vagy postai úton juttathatják el a 
Nagykálló Város Polgármesteri Hivatalába (4320 Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1. szám), vagy  digitalizált formában, e-ma-
ilben a polgarmester@nagykallo.hu címre  A dokumentumokat, 
fotókat lezárt borítékban, pontos elérhetőség megadásával kérjük 
kézbesíteni, a borítékra írják rá: Régi Nagykálló. 

Juhász Zoltán 
polgármester

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  

Nagykállói Polgármesteri Hivatal 
2019. augusztus 10. napjától 2019. augusztus 19. napjáig 

igazgatási szünet elrendelése miatt zárva tart. 
Szociális igazgatás-, közfoglalkoztatás- és adó ügyekben ügyelet az 

alábbiak szerint alakul:
Hétfő-szerda: 08.00-12.00; 12.30-16.00,

Kedd-csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: az ügyfélfogadás szünetel

Bereczki Mária
 jegyző  

Az új megállókban valós idejű utastájékoztató tábla segíti a közlekedőket
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A Nagykállói Hírmondó májusi 
számában Linczenbold Máté 
gazdálkodó Deák Gabriellát, az 
Akácos úti Közösségi Ház veze-
tőjét kérdezte munkájáról, illetve 
hobbijáról, a festészetről.
2010-től dolgozom Nagykállóban, 
a Híd Közösségi Házban.  Itt olyan 
képzések, programok szervezésé-
ben vettem részt, amelyek hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű 
családokat érintettek. Nem érez-
tem kihívásnak ezt a feladatot, nem 
okozott problémát, hogy ismeretle-
nül is elinduljak akár a nagykállói 
szegregátumokba, hogy feltérképez-
zem a rászoruló családokat. Édes-
anyám ugyanis a Nyírbátori Éltes 
Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskolában tanított. A 
testvéreimmel már óvodás korunktól 
együtt nyaraltunk, táboroztunk ezek-

kel gyerekekkel, mert az édesanyám 
volt a táborvezető, így minket is vitt 
magával. Együtt töltöttük a napokat, 
együtt játszottunk, segítettük a kiseb-
beket. Egy-egy nehéz sorsú gyerek 
történetén együtt sírtunk. Valószínű-
leg emiatt lett a szociális érzékenysé-
gem igen fejlett, a rászorulók segítése 
belém ivódott.  

Annak idején hogyan kezdte itt 
a munkát, minek köszönhetően 
sikerült az emberek bizalmát 
elnyernie?
Kilenc évvel ezelőtt sorra jártam a 
környező utcákat, felméréseket ké-
szítettem az itt élők lakó- és életkö-
rülményeiről, a házakhoz bekopog-
tatva elmondtam milyen tanfolyamok 
indulnak, megismertük egymást, egy 
idő után pedig kölcsönös tisztelet és 
jó kapcsolat alakult ki közöttünk. 
Majd 2011 áprilisában megnyitotta 
kapuit a Nappali Központ, ma Akácos 
úti Közösségi Ház, amely jó lehetősé-
get biztosított ahhoz, hogy találkozni 
tudjunk, meg tudjanak keresni a kér-
déseikkel. Mindig is azt vallottam, 

hogy a cigányság nem probléma, ha-
nem feladat, amin mindannyiunknak 
dolgoznia kell, előítéletek nélkül, 
őszintén közelítve hozzájuk.  Ha va-
lami nem jó, meg kell mondani szem-
től szembe, de ha jó, azt is! Egy idő 
után pedig egyre többen jöttek a Kö-
zösségi Házba, gyerekek és felnőttek 
egyaránt.

Hogyan jellemezné ma a munká-
ját? 
A Közösségi Ház teret adott, és ad 
a mai napig is közös programokra, 
egyéni fejlesztésekre, találkozások-
ra. Nagyon sok prevenciós előadást 
szerveztünk/szervezünk szakembe-
rek – például a rendőrség munkatársa, 
védőnő – közreműködésével, pálya-
orientációs alkalmat és tanácsadást, 
a nagyobb ünnepek előtt kézműves 
foglalkozásokat tartunk népművé-
szek bevonásával, de sokan bejönnek 
társasjátékozni, vagy internetezni. A 
délutáni foglalkozásokon együtt ta-
nultunk /tanulunk a gyerekekkel. A 
környéken élők közül többeknek sike-
rült az iskolai előmenetelét segíteni, s 

ennek köszönhetően nem kellett évet 
ismételniük. Ezt a ház működésének 
egyik legnagyobb eredményének tar-
tom. Nehéz, mégis nemes feladat ez, 
de azt valljuk, ha a közösségből né-
hányan szakmát tanulnak, vagy gim-
náziumba mennek úgy, hogy azt be is 
fejezik, már megérte, volt értelme a 
munkánknak. 
Az iskolával és a Családsegítő Szol-
gálattal nagyon jó a kapcsolatunk, 
segítjük egymás munkáját. Kollégá-
immal konferenciákra, tapasztalatcse-
rékre járunk, keressük annak a lehe-
tőségét, hogy új dolgokat lássunk és 
sajátítsunk el, és mi is szívesen látjuk 
a hozzánk látogató szakembereket. 
(Facebookon Akácos úti Közösségi 
ház néven meg lehet találni minket.)

Linczenbold Máté kérése volt 
még, hogy meséljen a hobbijáról, a 
festésről.
Édesapám gyönyörűen írt és rajzolt. 
Már kicsi koromban észrevette, hogy 
szépen rajzolok, és jó érzékkel hasz-
nálom a színeket. Évekig őrizgette 
a kiskori rajzaimat és folyamatosan 
biztatott. Sok hasznos dologra megta-
nított, mit hogyan kell ábrázolni. Ka-
maszként a grafitceruzát részesítetten 
előnyben, mellyel divatterveket ké-
szítettem, majd évekig eszembe sem 
jutott a rajzolás. Édesapám két éve, 
sajnos, már nincs velünk. Halála után 
néhány hónappal kezdtem el festeni, 

mert igényeltem ezt a fajta magam-
ba zárkózást. Munka közben úgy 
éreztem, hogy ott van velem, és mint 
régen, kritikus szemmel figyeli, hogy 
mit csinálok. Azóta, ha egy kis időm 
van, festek. Általában akrilfestékkel 
dolgozom, hangulatomtól függ egy-
egy kép témája, vagy színösszeállí-
tása. 

Mi lesz ezeknek az alkotásoknak 
a sorsa?
A képeimet leginkább odaajándéko-
zom barátoknak, ismerősöknek, vagy 
az ő kérésüknek eleget téve festek. 
Sokan kérdezik, miért nem csinálok 
kiállítást? Kritikus vagyok magam-
mal szemben, nem látom olyan jónak 
a munkáimat, hogy ez megfogalma-
zódjon bennem. Azért jó érzéssel 
tölt el, ha másoknak tetszenek, vagy 
örömet szerezhetek egy-egy alkotá-
sommal.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre? 
Csányi Ákost, a Nagykállói Általános 
Iskola tanárát kérdezném. Hogyan 
boldogul az ún. „Z” generációval, 
amelyik egy gépies, motorizált világ-
ba születtek? Mi okozza számára a 
legnagyobb kihívást ennél a korosz-
tálynál? Pedagógusként mi a titka, 
hogy diákjai kedvelik és tisztelik?

K O N C E R T

Július 24. 21.00 óra
(szerda)

É S  T Á N C H Á Z

2019. 
július 
20-28.

Népművészeti Tábor
Nagykálló-Harangod

TÉK Bővebb információ: 
facebook/Téka Tábor Harangod

nkszolgaltatokft@gmail.com
+36 30 25 77 065

2500 Ft

A ttáboorrbbaan 
egéész naappoos 

néptááncookkttaatáás,  
citerraokkttaatáás,,  

néépi énnekk  
okktattássoonn 

veheetszz rréészt!!

Próbáld ki a népi mesterségeket!
Agyagozás, azsúrozás, beregi keresztszemes, bőrművesség, csuhézás, fafaragás, 

gyöngyfűzés, kemencézés, kosárkötés, kovácsmunka, nemezelés, subrikálás, szövés, 
hagyományőrző íjászat

A tábor egész ideje alatt 
muzsikál a megyei értéknek 

nyilvánított 
Bürkös Zenekar

a Bakator Zenekar

és a Zöld Sátor Zenekar

Népi kéézműűvvees váássár,  
nommáddtáábborr, 
folkkkoocssmmaa,  

festői kkörnnyeeezetbeen!

Július 26. (péntek)

Július 25. (csütörtök) 21.00

Ünnepélyes megnnyittó, 
Bornyi Mártton footókiiállíttásaaa: 
TÉKA Geneerációk, „335 éév”--
mozzanatok aa Tékaa TTábbor múllttjából

Vizeli Trió éés Paáár Juuliaannaaa

„Juhmérés Haranngooddon””- 
Táncház a MMérai haaggyommánnyyőrző 
táncosokkall

Rimóci est Haranngooddon,, 
Holeczné Kanyó Maarrgit nótttafa 
és a Harasztti ikreek

Paramisi Táársulaat, AAA háárommm  
muzsikus, ciigány nééppmese ééés  
felvidéki ciggány ttánnchház

Nagyecsedi tánctaanítás Buulyákki AAnetttel és 
Oszlánszki Patrikkkal, a 20118-ass FFölszáállott aa páva 
című műsor győzteeseivel

Téka Tááboor zzárróó est

Július 20. (szombat) 20.00

Július 21. (vasárnap) 21.00

Július 22. (hétfő) 21.00

Július 23. (kedd) 21.00

Július 27. (szombat) 20.00

Estii jjeeeggyyy!

Estii jjeeeggyyy!

Estii jjeeeggyyy!

Estti jjeeggyy!

Estii jjeeeggyyy!

Estti jjeeggyy!

Estti jjeeggyy!

Jegyek kaphatók a helyszínen, elővételben július 8-ától: Híd Közösségi Ház Jókai út 34. Esti jegy: 10000 FFt.

A jubileumi Téka Népművészeti 
Tábor részvételi díjai

A táborban idén is lehetőség van napi- 
és hetijegy váltására. Napközis jelleggel 
gyermekfelügyeletet biztosítanak 8.00-
18.30 óra között 5-14 éves korig. 
A gyermekfelügyelet díja (amelyet a tá-
bor részvételi díja nem tartalmaz):
• 500 Ft/ fő/ nap 

Nappali jegy: 
• 5 éves korig: ingyenes
• 6-10 éves korig: 1 000 Ft/fő/nap
• 11-14 éves korig: 2 000 Ft/fő/nap
• 15 éves kortól: 3 000 Ft/fő/nap
A nappali jeggyel 8.00 órától 18.30 óráig 
lehet a tábor területén foglalkozásokon 
részt venni. Ha valaki csak sétálni sze-
retne, 18.30-ig nem kell nappali jegyet 
vennie. 

Esti jegy: (18.30 órától a koncerteken, 
produkciókon, táncházakban való rész-
vétellel)
• 5 éves korig: ingyenes
• 6-14 éves korig: 500 Ft/fő/nap
• 15 éves kortól: 1 000 Ft/fő/nap

A hetijegy díja az éjszakai sátorhely-
lyel: 
•  5 éves korig: 1000,- Ft/fő 

Napi díj: 200,-Ft/fő
•  6-10 éves korig: 10 000,- Ft/fő  

Napi díj: 1000,-Ft/fő
•  11-14 éves korig: 20 000,- Ft/fő  

Napi díj: 4000,-Ft/fő
•  15 éves kortól: 25 000,- Ft/fő  

Napi díj: 6000,-Ft/fő

A feltüntetett hetijegy árakból a nagy-
családosok 10%, a nagykállóiak pedig 
(lakcímkártya felmutatása mellett) 50% 
kedvezményben részesülnek.

A táborról további információt: a 
42/563-067-es vagy a 30/257-7065-ös 

telefonszámon, a  
https://www.facebook.com/tekatabor/ 

oldalán kaphatnak, személyesen 
pedig a Nagykállói Közhasznú 

Nonprofit Kft. irodájában  
(Jókai M. út 34. alatt). 
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Nagykálló, a Tiszta 
forrás település

A Nagykállói Városi 
Daloskör szervezésében 
„Nagykálló, a Tiszta 
forrás település” cím-
mel előadást tartottak 
a Ratkó  József Városi 
Könyvtárban. 

Harsányi Gézáné nyugal-
mazott ének-zene tanár 
előadásából megtudhattuk, 
hogy  1896 és 1972 között 
18 jeles tudós népdalgyűjtő 
járt az akkor még község 
Nagykállóban, ahol 36 éne-
kestől 413 népdalt gyűjtöt-
tek. Ezek jelentős részét le-
jegyzés formájában, kisebb 

részét hangzó anyagként 
kaptuk vissza a megtisztelő 
címmel 2018 januárjában. 
A Városi Daloskör folya-
matosan tanulja  az elfelej-
tett dallamokat, a tanárnő 
elemzi a hatalmas zenei 
anyagot. Az előadáson 25 
dal hangzott el, amelyek 
szövegében benne van a vá-
ros neve, s amelyeket mun-
kába menet, vagy munka 
közben énekeltek elődeink. 
Ősztől bárki csatlakozhat a 
dalokat tanuló csoporthoz, 
a Városi Daloskör és ve-
zetőjük, Harsányi Gézáné 
várja a jelentkezőket.

Idén is felejthetetlen élményben le-
hetett részük azoknak, akik részt 
vettek a Magonc együttes koncertjén 
Nagykállóban. A református mű-
emléktemplomban és a harangodi 
tánccsűrben tartott hangversenyen 
az Óbudai és az Újpesti Waldorf 
Iskola növendékei furulyát, gitárt, 
kobzost és hegedűs szólaltattak meg, 

miközben pompásan énekeltek is ve-
zetőjük, Lányi György népzenész, (a 
Téka Népművészeti Tábor alapítójá-
nak) instrukcióit követték. 
Harangodra idén negyedik alkalom-
mal érkeztek pihenni a fővárosból 
és környékéről az iskola növendé-
kei és azok szülei, több mint 200-
an. Az ötnapos tábor ideje alatt a 

gyerekek folyamatosan zenéltek, 
illetve kézműveskedtek, közösen 
játszottak, vagy éppen felfedezték 
a Harangod élővilágát. Látogatásuk 
alatt ezúttal is koncerttel kedves-
kedtek a város lakóinak. Június 17-
én a református műemléktemplom-
ban, június 18-án pedig a harangodi 
tánccsűrben.

Pompásan, hatalmas szívvel és tüdővel énekeltek

A Magonc tagjai a harangodi tánccsűrben is remek koncertet adtak

Az előadáson a közönséget is éneklésre buzdította Harsányi 
Gézáné, Manyika

A NAGYKÁLLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA BALLAGÓ DIÁKJAI 2019

8. a osztály
1.sor balról: Kiss Máté, Rézműves Zoltán, Vass István, Karóczkai Dávid, Kozma Norbert, Pásztor 
Ádám, Szilágyi Szilveszter Brendon, Sárközi Miklós, Pintye György Dominik
2. sor balról: Révész Petra, Tóth Emőke Ramóna, Tóth Krisztina Erika, Sőrés Réka Judit, Gelsi 
Enikő Veronika (osztályfőnök), Dallman Gréta, Szempjén Petra Gitta, Balogh Fanni, Rézműves 
Enikő

8. b osztály
1. sor balról: Szilvási Edina, Bandur Anna, Balogh Patrícia, Bodnár Dorina, Berecz Anna, Cser-
nyák Dorina, Széles Benedek
2. sor balról: Csuka Mirella Stella, Szabó Zita, Kovácsné Csányi Tünde (osztályfőnök), Bohács 
Krisztina, Piránszki Panna, Barta György
3. sor balról: Makara Márkó Benjámin, László Rudolf, Szitás Miklós, Rohodi Márkó, Kémeri 
Gergő, Sütő Levente
4. sor balról: Németh Gergő, Hurai Zoltán, Sőrés Gábor, Plajos Dániel, Matirkó Zoltán, Balogh 
László Márkó

„Az életed egy új fordulatot vesz, Egy régi ajtó zárul be előtted.  
De ne félj, hiszen ez nem a vég, Hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép....”
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Vándorút az ezerarcú Erdélyben 

ÓVODAI  
BALLAGÁS 2019

SZIVÁRVÁNy TAGóVoDA

Manócska csoport: Arató Krisztofer, Bogdán Zoltán, Kovács Andrea, Mol-
nár Mira, Szabó Léna, Szilágyi Janka, Uri Viktória
Maci csoport: Dolhai Zalán, Jászberényi Máté, Stoppen László, Taskó Kris-
tóf

Miki Egér csoport: Bartal Máté, Fazekas Melissza, Farkas Ramóna Bog-
lárka, Gulya Dominik, Kerezsi Anna, Kiss Máté, Linkecs Luca Kata, Ma-
joros Csenge, Radiczki György Patrik, Rátonyi Tamás, Rohodi Lia, Veres 
Jázmin
Nyuszi csoport: Kóka Miklós János, Szabó Zsolt Dávid, Szilágyi József, Ra-
fael László, Tóth Vencel József, Veres Réka

BRUNSZVIK TERÉZ TAGóVoDA

Csillagocska csoport: Csordás Levente, Németh Adél, Rézműves Zoltán 
Rikárdó, Szilágyi Hanna Dóra, Tóth Aurél 
Bóbita csoport: Luczás Gergely Lóránt, Mészáros Brendon József, Pöstényi 
Hajnalka, Rézműves Boglárka Mária, Tóth Tamás 
Százlábú csoport: Fekete Lia Veronika, Rostás Dóra Szabina, Szilágyi János 
Milán, Szollár Lili

Huncutka csoport: Dobó Kinga, Makár Nóra, Szilágyi Miranda, Trella Gergely
Pillangó csoport: Boros Ádám, Kerekes Kristóf, Mándi Eduárd, Rézműves Atti-
la Rajmund, Somogyi Richárd, Szuromi Nóra

Süni csoport: Bakró Dominik, Jónás Sanel Rubina, oláh Lilla, Szász Sza-
bolcs, Szilágyi Leila, Szilágyi Róbert, Szilágyi Viktor, Szilágyi Viktória
Katica csoport: Galambos Alex, Gura Judit Hanna, Kovács Anett, Metrecsik 
Milán, Nagy Norina Csenge, Szabó András

„Nem jöttök már óvodába,
Iskolások lesztek, 
játék helyett számokkal és 
könyvvel ismerkedtek…”
                   (Iványi Mária)

A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium pá-
lyázatot nyújtott be az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő Tanulmányi 
kirándulás hetedikeseknek cím-
mel meghirdetett Határtalanul! 
programjára. A pályázaton intéz-
ményünk 2 325 250 forintot nyert, 
melyet az „ezerarcú Erdély” 
felfedezésére fordítottunk. 

Az állam által támogatott tanulmá-
nyi út keretében 2019. május 20-
24-ig ismerkedtek tanulóink Erdély 
magyarlakta területeinek természeti, 
építészeti, környezeti szépségeivel. 
Megízleltek helyi ételeket, szemé-
lyes tapasztalatot szereztek a külhoni 
magyarság életéről, barátságokat kö-
töttek kint élő fiatalokkal. Mindezek 
az élmények elősegítették a nemzeti 
összetartozás érzésének erősödését, 
amelyet június 4-én emlékünnepség-
gel és a kirándulás élményeinek fel-

elevenítésével mélyítettünk el.
Május 20-án 40 diák és 4 kísérő 
pedagógus határtalan jókedvvel és 
kíváncsisággal vágott neki az erdé-
lyi útnak. Az ötnapos utazás Petőfi 
Sándor életútjának fontos állomá-
sán kezdődött Nagykárolyban, ahol 
megismerkedett Szendrey Júliával. 
Itt megtekintettük a Károlyi-kastélyt, 
melynek parkjában egyik legszebb 
szerelmes versével, a Szeptember 
végén-nel tisztelegtünk a költő em-
léke előtt. Utunkat Segesváron foly-
tattuk, ahol zuhogó esőben sétáltunk 
az óvárosban és megpihentünk az 
óratorony tövében. A fehéregyházi 
Ispán-kútnál, Petőfi Sándor halála 
feltételezett helyén állított emlék-
műnél koszorút helyeztünk el. A nap 
végén Székelykeresztúrra érkeztünk, 
ahol a Gyárfás kúriában töltötte a 
segesvári csata előtti utolsó éjszakát 
Petőfi és a kertben álló körtefa alatt 
írta utolsó versét. 
A második napon Máréfalván a 
székelykapuk mellett haladva első-
ként Csíksomlyót kerestük fel. Ezt 

követően Madéfalván tisztelegtünk 
az elesett 200 székely mártír em-
lékműve előtt. Gyergyószárhelyen 
a Lázár kastélyt tekintettük meg és 
látogatást tettünk a Kájoni János 
Gyermekotthonba, ahová az isko-
lánkban gyűjtött adományokat vit-
tünk el. Megható volt a találkozás 
az otthon lakóival. Tovább haladva 
a Keleti Kárpátok páratlan szépsé-
gű vadregényes tája bontakozott ki 
ellőttünk óriási fenyvesekkel. Utunk 
a Hagymás-hegységben a Gyilkos-
tó és a Békás-szorosban folytatódott 
gyalogtúra keretében. Visszafelé 
Zetelaka felé megálltunk a Libán 
tetőn.
A harmadik napon Zeteváralja „kin-
cseit” fedeztük fel. Gyalogtúra veze-
tett a Zetelakai víztározóhoz, majd 
látogatást tettünk a Jókai Mór Álta-
lános Iskolában. Átadtuk ajándéka-
inkat, és közös programok keretében 
ismerkedtünk meg a helyi hagyo-
mányokkal és a diákélettel. Délután 
Székelyudvarhely nevezetességei 
vártak ránk.

A negyedik nap székelyföld népi 
értékeivel ismerkedtünk. Elsőként 
Szejkefürdőn a „legnagyobb szé-
kely”, Orbán Balázs különböző 
stílusú székelykapukkal díszített 
síremlékéhez látogattunk el, majd 
Farkaslakát kerestük fel. Tiszteleg-
tünk Tamási Áron síremlékénél, majd 
szülőházában emlékkiállítást tekin-
tettünk meg. Zárásképpen szabad 
program volt a fazekasművészetéről 
híres Korond községben.
Utolsó nap elbúcsúztunk szállásadó-
inktól és korán indultunk, hiszen a 
hazaút még sok érdekességet tarto-
gatott számunkra. Séta a szovátai 
Medve-tó partján, majd Tordán a só-
bánya és a hasadék csodálatos termé-

szeti értékeivel ismerkedtünk meg. 
Utunk vége felé Erdély fővárosába, 
Kolozsvárra érkeztünk. Megtekin-
tettük a Szent Mihály templomot 
és Kolozsvár szülöttjének, Mátyás 
királynak monumentális lovas szob-
rát. Sétánk végén megtekintettük 
Mátyás király és Bocskai fejedelem 
szülőházát, és felkerestük nagy ma-
gyarjaink sírját a Házsongárdi teme-
tőben. 
A pályázat sikeres megvalósításáért, 
a gyermekek kíséretéért és ismerete-
ik bővítéséért köszönettel tartozunk 
Balla Csaba, Ladikné Szabó Csilla, 
Tudlik Tiborné pedagógusoknak és 
Trella Tibor atyának.

A 7. b osztály tanulói

A Korányis diákok Erdély kincseit fedezték fel

FELNőTT SZÉPIRoDALoM
Alma Mahler: Bécs múzsája / Caroline 
Bernard
Amit a fiamnak tudnia kell a világról / 
Fredrik Backman
Apád előtt ne vetkőzz / Péterfy-Novák 
Éva
Aranykalitka / Camilla Läckberg
Árnyékkert / Rubin Eszter
Fehér farkas: novellák / Tóth Krisztina
Hazátlanok / Kováts Judit
Hajó a ködben / Závada Pál
Az isten szerelmére […] / Vámos Miklós
Ködkirálynő / Mörk Leonóra
Meddig jössz / Sándor Erzsi
Minden napra egy sztori / Lackfi János
Mióta megszerettelek / Jojo Moyes
Verhovina madarai: változatok végnapok-
ra / Bodor Ádám
A Valentina utolsó útja / Santa Montefiore
Egy úr Moszkvában / Amor Towles
Titokzatos és tüzes: A chicagói maffiahá-
ború első könyv / Bethany-Kris
Mister / E. L. James
Idegen gyerek / Rachel Abbott
Az ikrek ideje / Leslie L. Lawrence
A golyó, amely megölte Puskint / Péterfy 
Gergely
Két lépés távolság / Rachel Lippincott
Szívverés / Jodi Picoult

FELNőTT SZAKIRoDALoM
Anyák, nagyik és más szent őrültek / V. 
Kulcsár Ildikó
Egy életed van / Csernus Imre
Halálhegy: a Gyatlov-csoport tragédiájá-
nak igaz története / Donnie Eichar
Őszinteség / Feldmár András
Tények: tíz ok, amiért tévesen ítéljük meg 
a világot[…] / Hans Rosling […]
Válás: és ami körülötte van / Vekerdy Ta-
más

GyERMEK- ÉS IFJúSÁGI  
IRoDALoM

A feltaláló / Kertész Erzsi
Az első bé hörcsöge / Igaz Dóra
Marci és a legvidámabb osztály / Wéber 
Anikó
Matricás Laci, a híres rabló / Vadadi Ad-
rienn
Pubersrác / Villegas Kent
Egy zizi naplója: cserediák […] / [írta és 
rajz.] Rachel Renée Russell
Velem nem lehet járni / Stefanie Höfler
Kira titka / Daisy Meadows
Fifi bátor küldetése / Daisy Meadows
Pest fényei / Bartos Erika

A Ratkó József Városi 
Könyvtár könyvajánlója 
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Gálakoncert Budapesten
Május 15-én Budapesten, a RaM 
Colosseumban csodálhattam meg 
először élőben a 100 tagú cigány-
zenekar előadását. 

Bizonyára kevés olyan magyar em-
ber van, ki ne hallott volna róluk, 
az 1985-ben alapított együttesről. 
Jelenleg 138 tagja van, fiatalok, idő-
sebbek egyaránt. 
A színpadon 10 nagybőgő, 4 cimba-
lom, 8-10 cselló-gordonka, legalább 
ennyi fúvós hangszer, klarinét, oboa 
és a sok-sok hegedű. A prímások ve-
zetésével a kezek alatt megszólaltak 
ezek a hangszerek. Lassan, halkan, 
erősen, ércesen, gyönyörűen, és ját-

szották a legszebb műveket, dalokat. 
Hallhattuk Brahms magyar táncait, 
a Monti csárdást a kánkánt. Fran-
cia, spanyol és osztrák műveket, és 
a lelkünkhöz oly’ közel álló Kállai 
Kettőst is.
A főprímás, Lendvai „Csóri” József, 
Berki László és a többiek is virtuó-
zok. És a zenei összhatás lenyűgöző 
volt, hogy egyszerre csendül a sok 
hangszer. Láttam már őket a TV-ben, 
interneten, de az élő zene az más. 
Élmény! Olyan, amit nem lehet el-
felejteni.
A zenekar megalakulása óta több 
mint 1000 koncertet adott az ország 
legkisebb településétől a világ szá-

mos, híres koncertterméig. Több ál-
lami kitüntetés díjazottjai. 2017 óta 
a zenekar jogosult a Hungaricum ki-
tüntető cím használatára.
A kritikusok szerint van valami 
varázslat abban, ahogy a zenekar a 
színpadon megjelenik. Árad belő-
lük a lelkesedés. A siker számukra 
üzenet, mely minden muzsikusnak 
újabb inspirációt ad. Mi és a közön-
ség átélhettük ezt a varázslatot ezen 
az estén. A műsor végén felállva, 
vastapssal köszöntük meg az elő-
adást.

Gégény Lászlóné 
az őszi Nagyfény Nyugdíjas  

Egyesület  8 tagja nevében  

Dr. Csókay Erzsébet fogorvos 
idén júniusban elköszönt város-
unktól és Budapesten folytatja 
életét. Ennek apropóján beszél-
gettem a közmegbecsülésnek 
örvendő doktornővel.

– Miért ezt a pályát választotta? 
Sajnos nagyon „rossz káderek” 
voltak a szüleim, ami annak ide-
jén kihatott ránk, gyerekekre is. 
Édesapámnak még a háború előtti 
időkből volt egy ismerőse, akinek 
nagyon jó kapcsolatai voltak a fog-
orvosi karral, és annak dékánjával. 
Amikor ez az ismerős megtudta, 
hogy nálunk mi a helyzet, üzent a 
feleségével, hogy közülünk valakit 
be tud juttatni a fogorvosi karra, a 
kapcsolatai révén. Mi, öten voltunk 
testvérek, s ekkor én negyedikes 
gimnazista voltam, így én jelent-
keztem az egyetemre. 

– Hogyan gondol a Nagykállóban 
töltött évtizedekre? 
Elsősorban az jut eszembe, hogy 
nagyon sokat dolgoztam, látástól 
vakulásig. Még Mátészalkáról is 
jöttek páciensek. Itt találtak olyan 
fogorvost, aki segített rajtuk. Éjjel 
is nyitva volt a kiskapu és bizony 
akkor is kerestek. Járási fogorvos-
nak neveztek ki, s ekkor a járás  
42 000 lakosú volt. Ezt a nagy kör-
zetet a 70-es évek második feléig, 
Noszály doktor érkezéséig, egyedül 
vittem. 
A kezdet kezdetén valami hihetetlen 
körülmények közé kerültem. Akkor 
épült az SZTK, s még nem volt tel-
jesen kész. Pallón lehetett bemenni 
a váróba, aminek csak ajtó- és ab-
laknyílása volt, tehát egy égre nyíló 
váróról beszélünk, ahol az építő-
munkások jöttek-mentek. A rendelő 
is nagyon hideg volt, ráadásul víz 
sem volt. A kultúrház sarkán a köz-
kútról két vödörben kellett hordani, 
s egy villanyrezsón melegíteni.

-Önnek ugyan nem adatott meg a 
szabad pályaválasztás lehetősége, 
de bizonyára ennek a szakmának 
is  megvoltak a szépségei doktor-
nő számára. Melyek ezek?
Lényegében a segítségnyújtást tar-
tom a fogorvosi szakma legfőbb 
pozitívumának.. Gyakran jöttek el-
esetten és nagy fájdalommal a páci-

ensek, és mikor beadta az ember az 
injekciót, minden fájdalom elmúlt. 
Jó volt látni a megkönnyebbülést, jó 
volt ránézni az elégedett arcokra.  

– Melyek a legjelentősebb 
Nagykállóhoz köthető élmények, 
események az életében?
Ami nagyon emlékezetes, az a 
kezdeti primitív körülmény, ami 
szerencsére csak egy rövid ideig 
tartott. 
Egy másik pedig ami szintén ehhez 
az időszakhoz köthető, mikor még 
kesztyű nélkül dolgoztunk. Még 30 
éves sem voltam, amikor hepatitis 
fertőzést kaptam, de néhány hónap 
után szerencsésen meggyógyultam. 
De volt, mikor külföldről hazajött 
egy férfi és rendbe akarta szedetni a 
fogait. Rengeteg rossz foga volt és 
naponta járt foghúzásra mikor kide-
rült, hogy HIV-beteg. Nem volt mit 
tenni, mentünk vért vetetni, hogy 
nem fertőződtünk-e meg. De sze-
rencsére nem kaptuk meg.
Más részről voltak, akik közelebb 
kerültek hozzám, szerettem őket, s 
jó szívvel gondolok rájuk. Három 
gyerekkel maradtam özvegyen, de 
mindig voltak, akik segítettek meg-
oldani a gondjaimat, problémáimat. 
A gondviselés mindig velem volt, s 
mindig vezetett a közelembe jó és 
segítőkész embereket.

– Mit üzenne doktornő a 
nagykállóiaknak?
Ne menjenek el, maradjanak 
Nagykállóban, építsék-szépítsék a 
városukat. Amikor én idekerültem, 
akkor a Dunántúlhoz képest nagyon 
falusias volt. Mostanra nagyot fej-
lődött Nagykálló, de a Dunántúl, 
meg Budapest is fejlődött. Szóval, 
maradjanak itt és építsék-szépítsék 
tovább a várost!

Surányi Melinda

Majd’ 50 év a nagykállóiak 
szolgálatában

Fesztivál volt

Folytatás az 1. oldalról!
A sörfesztivál zenei színpadán ezút-
tal három közönségkedvenc előadó 
– Vastag Tamás, Tolvai Renáta és 
Kasza Tibor – is fellépet. Elsőként 
Vastag Tamás próbálta felpörgetni 
a hangulatot. Ennek érdekében, a  
na psütés elől a rendezvénysátorban 
helyet foglaló közönség soraiban 
énekelt, sőt, asztalra is pattant. Őt 
Tolvai Renáta követte, aki inkább 
csak helyben tartotta műsorával a 

rendezvény résztvevőit, nem úgy 
mint Kasza Tibi és zenekara, akik 
fergeteges hangulatot teremtettek a 
több ezer fős tömeg élén. 
A VII. Nagykállói Sörfesztivál a 
korábbi évektől eltérően egy napig 
tartott, viszont hatalmas tömeg rész-
vétele mellett zajlott. Az esti, Kasza 
Tibi koncerten például a közönség 
teljesen megtöltötte a Kállai Kettős 
teret.
A rendezvényre meghívást kapott 
testvérvárosunk, Metzingen 32 tagú 
delegációja is, akik nem jöttek üres 
kézzel. A fesztiválra 40 rekesz kéz-
műves sörrel érkeztek, amelyet jóté-
kony célra fordítottak.
-A korábbi éveken sokszor hallot-
tam a nagykállói sörfesztiválról, 
ezért döntöttünk úgy a Nagykálló-
Metzingen Baráti Kör tagjaival, 
hogy elfogadjuk a meghívást és mi 
is részt veszünk az idei programon, 
ami azért is különleges számomra, 
mert eddig még soha nem „árultam” 
ilyen sok sört. A sört Németország-
ban ajándékba kaptuk a baráti kör 
egyik tagjának, Marco Reusch-nak 
köszönhetően, akinek javaslatára 
jótékony célra ajánlottunk fel – 
mondta Eckart Ruopp, a metzingeni 

baráti kör elnöke. - Nagyon jól 
érezzük magunkat Nagykállóban a 
vendéglátóink erről minden esetben 
gondoskodnak. A partnerkapcsolat 
legelejétől a baráti kör tagja vagyok, 
Nagykálló tiszteletbeli polgára – tet-
te hozzá Eckart Ruopp.
A metzingeni testvérvárosból érke-
zett sört tehát a fesztivál közönsége 
fogyasztotta el és becsületkasszába 
ajánlatta fel annak árát. Az így be-
folyt összeget pedig a Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapítvány-
nak adományozták. A fesztiválozók 
323 ezer forintot gyűjtöttek, amely 
összeget a metzingeni baráti kör 
további 500 euróval egészített ki, s 
adott át az alapítvány kuratóriumi 
elnökének, Juhász Jánosnak.
A VII. Nagykállói Sörfesztivál az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azono-
sító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Nagykállóban és térségé-
ben” című pályázat keretében való-
sult meg.

Eckart Ruopp és a népszerű 
metzingeni sör
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ELHUNYTAK  
2019. május-június

Bajnok lett a nagykállói diáklány

Ismét nemzetközi bajnokság helyszíne volt a Nap Strand

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

MATISZ JÁNoS
halálának 8. évfordulóján. „Emléked örökké szívünkben él.”

Szerető felesége, gyermekei, unokái és családjuk

A közelmúltban Suli Íjász Baj-
noka címet szerzett a Nagykállói 
Általános Iskola diákja Szedlár 
Dóra Boglárka.

Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy a nagykállói Szedlár Dóra 
Boglárka 3D íjászatban a nemzetkö-
zi élvonalba került. Tavaly több ran-
gos hazai és idegenbeli versenyen is 
sikeresen szerepelt, több dobogós 
helyezést ért el. Az eredményes sze-
replések után Bogi folyamatosan  
készült az idei versenyszezonra.
Június 16-án Budapesten rendezték 
meg a Suli Íjász Bajnokság döntő-
jét, amelyen 148 gyerek versenyzett 
különböző kategóriában. A meg-

mérettetésen Bogi is részt vett, az 
azt megelőző selejtezőkön ugyanis 
első helyen végzett, így kiváló ered-
ménnyel jutott a döntőbe.  
Az időjárás nem volt kegyes az ifjú 
versenyzőkhöz, hiszen délelőtt rek-
kenő volt a hőség, délután pedig 
heves záport kaptak a nyakunkba. 
Ennek ellenére derekasan küzdöt-
tek a diákok a versenypályán. A 
Nagykállói Általános Iskola – szep-
tembertől 7. osztályos - tanulójának, 
Szedlár Dóra Boglárkának ezúttal is 
kiválóan sikerült a verseny, ugyan-
is kategóriájában a legtöbb pontot 
gyűjtötte, így aranyérmes lett és 
megszerezte a Suli Íjász Bajnoki 
címet.

Nemzetközi Strandröplabda 
Bajnokságot tartottak a Nap 
Strandon 15 csapat játékosa-
inak részvételével. A viadalt a 
Nagykállói Röplabda Egyesület 
szervezte meg.

A Nagykállói Röplabda Egyesület 
(NARE) idén már kilencedik alka-
lommal hívta életre az idei, szezon-
nyitó strandröplabda tornát június 
22-én. A Nap Strandon zajló nem-
zetközi eseményt Nagykálló Város 
polgármestere, Juhász Zoltán nyi-
totta meg, aki üdvözölte a játéko-
sokat, majd beszédében kiemelte 
a NARE úttörő szerepét abban, 
hogy a röplabdázás és ezen belül 
a strandröplabdázás egyre népsze-
rűbb a helyiek körében. Az ese-

ményre 15 csapat fogadta el a meg-
hívást, köztük 9 külföldi - román, 
szlovák és ukrán – egyesület. A já-
tékosok közül többen már visszaté-
rő vendégek voltak településünkön, 
de három új csapat - Mátészalkáról, 
Beregszászból (Ukrajna) és Nagy-
váradról (Románia) – is érkezett. 
- A meghívottak egy része megha-
tározó szerepet tölt be az amatőr 
röplabdázásban, saját régióikban, 
ezért a velük való találkozás, az új 
csapatok bevonása a versenykörök-
be mindig fontos volt a NARE te-
vékenységében, amely sportegye-
sület idén először 4 csapattal vett 
részt a tornán. A sporteseményen 
amellett, hogy a játékosok egy jót 
sportoltak, baráti kapcsolatokat is 
kialakítottak – mondta Popovics 

József, a Nagykállói Röplabda 
Egyesület elnöke.
Az egész napon át tartó bajnok-
ság eredményhirdetésekor a dobo-
gó legmagasabb fokára az egyik 
nagykállói együttes, a NARE I. tag-
jai állhattak. A második a Szatmár-
németi II., míg a harmadik helyen 
a NARE-Bitang négyes, a negyedi-
ken pedig Gólyavádli (Nyíregyhá-
za) csapata végzett. 
A dobogós helyezést elért csapa-
tokat a nagykállói Nyilas Sándor 
keramikus által készített érmekkel 
jutalmazták a rendezők, a győztes 
csapat pedig átvehette a kupát is. 
A részvevő egyesületek egyúttal 
meghívást kaptak a 2020-ban ren-
dezendő 10. NARE Strandröplabda 
Jubileumi Kupára is.

A nagykállói Suli Íjász Bajnok, 
Szedlár Dóra Boglárka

A kilencedik torna résztvevői
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. július 31. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. augusztus 8-án jelenik meg.  

Lapzárta: 2019. július 31.

JAKAB MELoDI 
június 22-én 9 éves, 

JAKAB BIANKA 
június 30-án 17 éves. Ebből 
az alkalomból kívánunk szá-

mukra nagyon sok boldog 
születésnapot! Anya, Apa, a 

Nagyszülők és a család.

KEDVEZMÉNYES 
FELTÉTELEK

AZ AGRÁRIUM 
SZAKÉRTŐJÉTŐL

Agrár Széchenyi Kártya

Igényeljen Agrár Széchenyi Kártyát a Takarék Csoporttól, így állami 
kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukcióval
és szabad felhasználású hitelkerettel segítheti agrárvállalkozása 
likviditási gondjainak megoldását.

 Akár 100 millió Ft folyószámla hitelkeret, ami bankkártyával is felhasználható
 Gyors és egyszerűsített hitelbírálat már akár 3 hét alatt 
 Fiatal gazdáknak akár 25 millió Ft hitel, lezárt üzleti év nélkül is
 Ingatlanfedezet nélkül is igényelhető

További információért látogasson el weboldalunkra, vagy a több mint 1000 fi ókunk egyikébe, ahol szakértő tanácsadóink a segítségére lesznek.

Állami
támogatással

www.takarekcsoport.hu

Takarek_Agrar_Szechenyi_Kartya_154x204_1.0.indd   1 2019. 06. 04.   17:16

Jelentkezni lehet: 0630 998 1795 telefonszámon

„PRO-TEAM” Nonprofit Kft - Nagykállói telephelyre-

MEgválTOzOTT MuNKAKéPEsségű  
MuNKAvállAlóKAT KEREs

napi 4 órás foglalkoztatásra, betanított-könnyű 
fizikai munkára. 

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, 
fürdőszobás, nagy nappalis, kertes, csalá-
di ház eladó. Telefon: +36 20 955 4171
Nagykálló, Rózsa u. 49. sz. alatt eladó 
két szobás, gázkonvektoros fűtésű, ker-
tes családi ház. Ár: 3,5 MFt. Telefon:  
+36 70 945 5181
Nagykállóban a TESZOVÁL mellett 
(Bercsényi u.) 3 szobás családi ház eladó 
garázzsal, melléképületekkel, pincével és 
nagy kerttel. Telefon: +36 70 610 0267
Nagykálló, Nagykertiszőlőben két utcá-
ból is megközelíthető, 2100 nm-es zárt-
kerti ingatlan eladó. A telekhatáron vil-
lany van. Telefon: +36 30 360 8986 vagy 
+36 30 955 3653
Nagykállóban a Szakolyi úton tanya 
eladó vagy bérbeadó aszfaltozott út 
mellett. Részben bekerített.  Telefon:  
+36 30 965 7092

Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gim-
názium közelében 2 szobás, fürdőszo-
bás, kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes 
tüzelésű kazán), felújítást igénylő, régi 
típusú, kertes családi ház eladó. Telefon:  
(42) 264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő, 4 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhá-
val –melléképülettel. Kisebb lakáscsere is 
érdekel. Telefon: +36 20 315 4687
Eladó Nagykálló, Nagykertiszőlőben az 
M3-as autópályától 1,5 km-re lévő 5700 
nm-es, két utcára nyíló, körbekerített, 
részben parkosított, részben erdős, víz-
zel, villannyal ellátott, zártkerti ingatlan, 
melyen 30 nm-es, szigetelt, tetőtér beépí-
téses, pincével, fürdőszobával, burkolt 
terasszal ellátott épület, valamint egy kb. 
8 nm-es tároló konténer található. Irányár 
3 990 000 Ft. Telefon: +36 70 379 4293

Nagykálló, Kállai Éva utca 34. szám 
alatt 2 szobás, nappalis, fürdőszobás ház 
eladó. Irányár: 3 MFt. Érdeklődni: a hely-
színen.

E L A D Á S - V É T E L
Folytontermő málna frissen szedve el-
adó. Telefon: +36 70 299 5724
Bontatlan csomagolásban, 3 részes, 
szürke-fekete színű, univerzális ülés-
huzat eladó. Ár: 6 800 Ft  Telefon:  
+36 20 242 4566
Befőző edény bontatlan csomagolásban 
eladó. Telefon: +36 20 435 7096
Eladó 20 db meggyes láda, elektromos 
kukoricamorzsoló, zsíros kupa, 20 m x18 
m-es fólia, gázpalack, 2,5 kg turistapa-
lack, 10 kg-os kalapács, kötelek, benzi-
nes kanna, 44-es gumicsizma Telefon:  
+36 30 668 4239
Komplett kis és nagykapu - „U” vasból 
készült –, alkatrésznek való video leját-
szók és kazetták, kemping kerékpár el-
adó. Telefon: +36 20 492 0715
Eladó kukoricamorzsoló, 200 l le-
mezkád (terménytárolónak), fa, álló 
hordó (virágnak), színes TV. Telefon:  
+36 70 237 2244
Eladó korongfűrész tengely, egyhenge-
res benzinmotor, keverőtárcsás mosógép, 
tölgyfa, kiskazettás ajtó, lovas eke, elekt-
romos fűnyíró, japán táskapermetező, 
rotációs kapa, kültéri, sárgaréz teraszlám-
pák, házinyúl. Telefon: (42) 797 042

Eladó kemping kerékpár, kerti vessző 
garnitúra, ebédlőasztal, szennyvíz szi-
vattyú, egymedencés mosogató, íróasz-
tal, szőnyeg (2x3 m), szivattyú. Telefon:  
+36 70 597 4464

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor 
váltóval, láncos szecskavágó, mérleg (5 
mázsáig mér), nagyteljesítményű elekt-

romos kukoricamorzsoló. Érdeklőd-
ni lehet: naponta 18 óra után. Telefon: 
 (42) 264 396

Eladó 240x90-es fa teraszajtó, 150x180-
es fa ablak, üst, üstház, 1”-os menetmet-
sző, koksz, 14 db 5 m-es 9x6-os desz-
ka. Érdeklődni: 17 óra után. Telefon:  
(42) 264 294


