
A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja XXVIII. évfolyam 6. szám – 2018. július

Táborváró 
Nagykálló-Harangodon idén 
július 21-29. között várja a nép-
hagyományok szerelmeseit a 34. 
Téka Népművészeti Tábor. 

Vannak, akik már évek, sőt évtize-
dek óta visszajárnak a Harangodra, 
hogy az itt megélt, semmihez nem 
fogható élményekkel gazdagodja-
nak, amely élmények egy eszten-
dőn át – egészen a következő talál-
kozásukig – elkíséri őket. Mások 
magukkal viszik a tábor hírét az 
ország minden szegletébe, sőt azon 
túlra, hiszen évről évre Európa 
több országából, illetve az Egye-
sült Államokból érkeznek táborla-

kók, azért, hogy minden nap haj-
nalig tartó táncházba járjanak, ahol 
a talpalávalót  az ország legjobb 
muzsikusai húzzák, de lehet itt sző-
ni, fonni, csipkét verni, agyagozni, 
nemezelni stb. Mindezek mellett 
az idei évben ismét lesz vályogve-

tés. Idehaza az anyag felhasználása 
főként a folklórhoz, népi, paraszti 
kultúrához, így a népi építkezéshez 
köthető, pedig napjainkban a vá-
lyog, mint építőanyag ismét rene-
szánszát éli.

Folytatás a 3. oldalon!

Hagyományőrző, honfoglalás kori 
viseletbe öltözött íjászok vették 
birtokba június utolsó hétvégéjén 
a Harangodot. 

A Nagykállói Csillagösvény Íjász 
Egyesület szervezésében, a Keleti 
Gyepű Íjásztalálkozóját tartották itt, 
immár negyedik alkalommal. A ha-
gyományőrzők csodálatos környe-
zetben, de az íjászathoz kedvezőtlen 
időjárási viszonyok mellett, erős 
szélben tartották versenyüket. A szer-
vezést, az egyesület tagjai a Keleti 
Gyepű vezérének, Győrki Attilának 
az irányításával bonyolították le. 

A minősítő verseny lényege, hogy 
az indulóknak minden évben 
ugyanannyi célt kell leküzdeni-
ük. Ez arra szolgál, hogy ne csak 
egymással versenyezzenek, hanem 
saját, korábbi eredményeiket is 
igyekezzenek elérni, illetve túlszár-
nyalni – mondta  Mosolygó Sza-
bolcs, a Nagykállói Csillagösvény 
Íjász Egyesület elnöke, aki hozzá 
tette azt is, hogy az idei találkozón 
több mint száz íjász vett részt az 
ország különböző településeiről, 
illetve határon túlról – Nagykároly-
ból és Királyhelmecről - is jöttek. 
 Folytatás a 6. oldalon!

Íjászverseny Harangodon

A hatodik sörfesztivált tartották Nagykállóban

Az „anyák megmentőjének” 
is nevezett Semmelweis Ignác 
születésnapja, július 1., a magyar 
egészségügy napja és egyben 
legnagyobb ünnepe. Ekkor em-
lékeznek meg az egészségügyben 
dolgozók kitartó munkájáról. 

A magyar egészségügy napja alkal-
mából, július 2-án Nyíregyházán, a 
Megyeházán tartott ünnepségen a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház vezetése idén is elismerésben 
részesítette azokat az orvosokat, 
ápolókat és az egészségügy más te-
rületén dolgozókat, akik szakterü-
letükön kiemelkedően teljesítettek, 
illetve ekkor adták át a főorvosi 
és az adjunktusi kinevezéseket is. 
Idén 16 főorvosi és 13 adjunktusi 
kinevezést adtak át, a hosszú évek 

óta kiemelkedő munkát, kutató-te-
vékenységet végző 31 dolgozót pe-
dig Semmelweis-díjjal tüntettek ki. 
Az ünnepségen a Sántha Kálmán 
Szakkórházból Kozma Róbertné, 
a Minőségügyi Osztály munkatár-
sa és dr. Sztehney-Nyák Mária, a 
II. Általános Pszichiátriai Osztály 
szakorvosa részesült kitüntetés-
ben. 

Folytatás a 6. oldalon!

A gyógyítók munkáját ismerték el

A VI. Nagykállói Sörfesztiválon a látogatók a 
korábbi évekhez hasonlóan különleges kézműves 
söröket kóstolhattak, miközben a zenei előadók 
koncertekkel szórakoztatták a közönséget.

Az évszakhoz képest jóval hidegebb volt, zivatarok, 
tornádó szántotta a vidéket június 22-23-án, a VI. 
Nagykállói Sörfesztivál idején. Szerencsére a szo-
katlanul hűvös idő sem szegte azok kedvét, akik sze-
retik a jó zenéket és a különleges kézműves söröket 
és eljöttek a rendezvényre, ahol idén is a budapesti 
ÉLESZTŐ Sörműhelynek köszönhetően a kis hazai 
sörfőzdék nagy márkáit kóstolhatták meg a látoga-
tók. 
- A sörfesztivált 2013-ban szerveztük meg először 
azzal a céllal, hogy egy olyan rendezvényt kínál-
junk a településen és a környéken élőknek, amely 
felhőtlen kikapcsolódással szolgál és a térségben 
egyedülállóan, kizárólag kézműves söröket kóstol-
hatnak a folyékony kenyér kedvelői – mondta Sveda 
Anita, a rendezvényt szervező Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Nagykállóban idén 
is a legjobb hazai főzdék, illetve egy Csehországban 
készült magyar brand (a Hekkelberg) kézműves sör-
különlegességét kóstolhatták meg a látogatók. 
A téren és a sörsátor alatt folyó beszélgetések, illetve 
a finom habzó italok mellé a rendezvény zenei szín-
padán elsőként a Fortissimo zenekar szolgáltatott jó 
muzsikát, akik  pop, funky és jazz slágereket adtak 
elő, majd a hamisítatlan rockabilly műfaj hazai kö-
vetői, a Mystery Gang tagjai csaptak a húrok közé.

Folytatás az 6. oldalon! A rockabilly királyai is felléptek városukban

A versenyen különböző furfangos célokat kellett leküzdeni

Ünnepre készülnek idén is Harangodon
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Nagykálló Város Önkor-
mányzatának képviselői az 
Interreg Central Europe 
„RUMOBIL” (Rural Mobility 
in European Regions affected by 
Demographic Change, azaz „A 
Demográfiai Változással Érintett 
Európai Régiók Vidéki Közleke-
dése) elnevezésű projekt kapcsán 
horvátországi konferencián vet-
tek részt Varazdin városában.

A transznacionális együttműkö-
dési programok egyik küldetése, 
hogy adott szempontból egy terü-
leti egységként értelmezhető, több 
országból álló térségek közösen 
keressenek megoldásokat a helyi-
eket érintő azonos problémákra. A 
transznacionális projektek jellem-
zően a programtér 5-7 országának 
10-15 partnerének részvételével 
valósulnak meg.

Önkormányzatunkat az eseményen 
hárman képviselték: Baloghné Ju-
hász Adrienn, Nagy Enikő és Papp 
Bence. Az utazás elsődleges célja 
a RUMOBIL projekt népszerűsí-
tése, céljainak eredményeinek is-
mertetése szélesebb, nemzetközi 
közönség előtt.
A fórum június 15-én egy rövid 
sajtótájékoztatóval kezdődött, 
majd Varazdin megye képvise-
lője, Ante Klecina nyitóbeszéde 
következett. Ezután beszámoló 
hangzott el a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat 
képviselője, Zimborán Gábor és 
Nagykálló Város Önkormányza-
tának képviselője, Papp Bence 
közös előadásában a RUMOBIL 
projektről és a projekt keretében 
Nagykállóban megvalósuló beru-
házásról, annak várható hatásai-
ról, eredményeiről.

Ezt követően a résztevők a hor-
vátországi, elsősorban a Varazdin 
megyei fejlesztési tervekről, stra-
tégiákról, jövőbeli beruházásokról 
tudhattak meg többet, valamint a 
nap második felében, interaktív 
módon, kerekasztal beszélgetés 
során tehették fel kérdéseiket, 
oszthatták meg tapasztalataikat.

A projekt az Interreg Central 
Europe Programból, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap tá-
mogatásával, az Európai Unió és 
Magyarország társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Papp Bence 

Partnertalálkozó Horvátországban

A nemzetközi projekt résztvevői

(A tájékoztató első része a lap 
előző számában jelent meg)   
V.)  Csapadékvíz elvezetési 

problémák, tulajdonosi kö-
telezettségek

Az elmúlt években a szinte özön-
vízszerűen lehulló csapadék 
számos vízelvezetési problé-
mára is rávilágított. A település 
szennyvízhálózatát az illegálisan 
csatornába kötött csapadékvíz 
bevezetések terhelik meg, illet-
ve nagyon sok ingatlan esetében 
pedig a csapadékvíz egyszerűen 
a közterületre került kivezetésre.

Felhívom figyelmüket, hogy az 
országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-
delet 47. § (8) bekezdés értelmé-
ben: „A telek, terület csapadék-
víz-elvezetési rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a víz a terepen 
és az építményekben, továbbá a 
szomszédos telkeken és építmé-
nyekben, valamint a közterületen 
kárt (átázást, kimosást, korróziót 
stb.) ne okozzon, és a rendelte-
tésszerű használatot ne akadá-
lyozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül 
elszivárogtatható, ha ez a telek 
és a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és 
rendeltetésszerű használatát nem 
veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet 
a közterületi nyílt vízelvezető 
árokba csak zártszelvényű ve-
zetékben és az utcai járdaszint 
alatt szabad kivezetni. Ameny-
nyiben a vízelvezető árok a 
közút tartozéka, úgy abba a 
környezetéből – a telkekről – 

csapadékvíz bevezetése csak az 
út kezelőjének hozzájárulásá-
val történhet”.
A szennyvízcsatornába ille-
gálisan bevezetett csapadék-
vizek kérdésköre kapcsán 
Nagykálló közigazgatási terü-
letén a szennyvízcsatornázás 
elválasztó rendszerben épült ki, 
azaz a csapadékvizek bevezeté-
se tilos! Ezt támasztja alá a ví-
ziközmű-szolgáltatásról szóló a 
2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 58/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban 
Vhr.) 85. § (5) bekezdése, mely 
szerint: „Elválasztott rendszerű 
szennyvízelvezető műbe csapa-
dékvizet, egyesített rendszerű 
szennyvízelvezető műbe a víz-
nyelőn keresztül szennyvizet, to-
vábbá elválasztott rendszer ese-
tén a csapadékvíz-elvezető műbe 
szennyvizet juttatni tilos.”

VI.) Házszámtábla elhelyezés
Szabályt sért az ingatlan haszná-
lója, kezelője, ennek hiányában 
az ingatlan tulajdonosa, aki a 
házszámtábla beszerzéséről, ki-
helyezéséről, olvasható állapot-
ban tartásáról, szükség szerinti 
cseréjéről és pótlásáról nem gon-
doskodik.

VII.)  Avar és kerti hulladék 
égetése 

(6/2015. (III.12.) Önk. rendelet 
az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól)
Az avar és kerti hulladék égetése 
minden év február 1-jétől április 
30-ig, valamint október 1-jétől 
november 30-ig hétfőtől pénte-
kig terjedő napokon egész nap, 
szombati napokon 06 órától 12 

óráig lehetséges, az ünnepnap, a 
vasárnapok kivételével.

VIII.) Felelős kutyatartás
1.) Az ebtulajdonosok, ebtartók 
az ebet nyilvántartásba vétel cél-
jából köteles 3 hónapos kor be-
töltését követően 15 napon belül 
bejelenteni a jegyzőnek. A jegy-
ző, a bejelentést követően erről 
értesíti az állategészségügyi ha-
tóságot. Az állattartó ugyancsak 
köteles bejelenteni, ha az eb el-
hullott, elveszett, tartási helye 3 
hónapnál hosszabb időre meg-
változott, vagy új tulajdonoshoz 
került!

2.) Az állattartó köteles minden 3 
hónapnál idősebb ebet veszettség 
ellen saját költségén a szolgálta-
tó állatorvossal beoltatni. A 3 
hónapos kort elért kutyát 30 na-
pon belül be kell oltani, majd az 
első oltást követően 6 hónapon 
belül azt meg kell ismételni. Ezt 
követően évenként kell veszett-
ség elleni oltásban részesíteni az 
ebeket! 

3.) Tilos bekerítetlen ingatlanon 
ebet szabadon tartani. Bekerített 
ingatlanon eb szabadon csak úgy 
tartható, hogy onnan az eb sem 
a szomszédos ingatlanra, sem a 
közterületre ne juthasson át, oda 
kinyúlni ne tudjon! 

4.) Az állattartó köteles gondos-
kodni, hogy az eb közterületre 
felügyelet nélkül ne juthasson 
ki. Közterületen ebet csak pórá-
zon szabad vezetni. Játszóterek 
területére ebet bevinni pórázon 
vezetve is tilos! Támadó, kiszá-
míthatatlan természetű ebeket 
közterületen szájkosárral kell 

ellátni. Az eb által okozott sérü-
lésekért az állattartó tartozik fe-
lelősséggel! 

5.) Az állattartó köteles gondos-
kodni arról, hogy az eb a közte-
rületet ne szennyezze. Az eb által 
okozott szennyeződés azonnali 
eltávolításáról az állattartó köte-
les gondoskodni! Ebet szabadon 
engedni csak erre a célra kijelölt 
helyen, a tulajdonos felügyelete 
mellett lehet. Támadó, kiszámít-
hatatlan természetű eb szájkosa-
rát a kutyafuttató helyeken sem 
szabad eltávolítani! 

6.) Az állattartó köteles ebét, 
az állatvédelmi, állat- és köz-
egészségügyi, a szabálysértési, 
a veszélyes ebekre vonatkozó, 
továbbá a Ptk. szomszédjogra 
vonatkozó és az állattartó felelős-
ségét szabályozó jogszabályok 
keretei között úgy tartani, hogy 
az a szomszédok nyugalmát ne 
zavarja, anyagi kárt ne okozzon, 
testi épséget és egészséget ne ve-
szélyeztessen! 

7.) Támadó, kiszámíthatatlan ter-
mészetű eb kiszabadulását meg-
akadályozó, mások testi épségét 
nem veszélyeztető módon kell 
tartani, és a telek, a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló 
figyelmeztető táblát szembetűnő 
módon el kell helyezni!

A közösségi együttélés alapve-
tő szabályait sértő magatartást 
követ el, aki 
I.)  az ingatlan előtti közterület 

tisztántartásához,
II.)  az ingatlantulajdonos épü-

lete, telekingatlana tisztán-
tartásához,

III.) szilárd hulladék kezeléséhez,
IV.)  illegális szemételhelyezés-

hez,
V.)  csapadékvíz elvezetéshez 

kapcsolódó tulajdonosi kö-
telezettségekhez,  

VI.)  házszámtábla kihelyezésé-
hez,

VII.)  avar és kerti hulladék 
égetéséhez,

VIII.)  felelős kutyatartáshoz 
kapcsolódó feladatokat 
nem látja el.

A rendeletben meghatározott 
közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartás el-
követőjével szemben 150 000 
(százötvenezer) forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki, 
amelynek legalacsonyabb ösz-
szege 5 000 (ötezer) forint. Sza-
bályszegés miatt a jegyző 50 000 
(ötvenezer) forintig terjedő hely-
színi bírságot szabhat ki, amely-
nek legalacsonyabb összege  
5 000 (ötezer) forint.

Településünk városképe, köz-
területeink, ingatlanjaink, saját 
tulajdonunk igényesen, tisztán, 
gondozottan tartása mindannyi-
unk közös érdeke, ezért kérem a 
Tisztelt Városlakókat, ingatlan-
tulajdonosokat, tegyenek eleget 
a jogszabályban előírt kötelezett-
ségeiknek, melynek ellenőrzésé-
re a későbbiekben sor kerül.   

Kérem, hogy addig is mindany-
nyian, egyéni felelősségünk tu-
datában működjünk együtt annak 
érdekében, hogy tisztább, szebb 
környezetben tudjunk élni!    

Bereczki Mária 
jegyző

Lakossági tájékoztató
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A Nagykállói Hírmondó előző szá-
mában dr. Major György gyermek-
gyógyász Tóth Annát kérdezte, aki 
férjével igen nehéz feladatot vállalt, 
hiszen kisfiuk, Tóth Nándika 
betegsége miatt gépi lélegeztetésre 
szorul, ők pedig – a megyében egye-
düliként - otthon gondoskodnak 
róla.
Anna elmondta: azért osztja meg 
az olvasókkal családja történetét, 
hogy a hasonló helyzetben lévőket 
kitartásra bíztassa, lelkileg erősítse. 
Magát nem tartja erősnek, inkább 
elszántnak. Nem vár sajnálatot 
az emberektől, mert ugyan az a 
legegyszerűbb, de azzal nem men-
nek semmire, inkább elfogadást és 
megértést remél. 
Kisfiunk, Nándika, 2016 márciusá-
ban achondroplasiaval (törpenövés-
sel) született. A terhesség 20. hetében 
közölték velünk, hogy nem nő to-
vább. Nálunk nem volt kérdés, hogy 
megtartjuk-e, hiszen ez egy fejlődési 
rendellenesség, ami az élettel össze-
egyeztethető. Születése után azon-
ban kiderült, hogy ehhez a genetikai 
rendellenességhez izomgyengeség is 
társul, ami kihat a belső szervekre, a 
légzésben résztvevő izmokra és lég-
zészavart okoz, amire nincs gyógy-
mód. Nándika állapotában tehát ez 
jelenti a legnagyobb problémát. Pró-
báltuk ugyan elkerülni, de januárban 
szükségszerűvé vált, hogy lélegeztető 
gépre kerüljön, ami segíti a spontán 
légzését. 

Egy törékeny, de lelkileg rendkí-
vül erős édesanyával beszélgetek, 
szokott sírni?
Titokban szoktam, de ma már jóval 
kevesebbet, mint korábban, úgy ér-
zem, hogy mostanra megedződtem.... 
Mikor közölték, hogy lélegeztető 
gépre fog kerülni, azt nagyon nehezen 
fogadtam el, mert tudtam, hogy ebből 
nincs kiút, vagy csak ritkán. Nem sír-
hatok állandóan, mert mindannyiunkat 
felőrölné. 

A kislányuk hogyan éli meg ezt a 
helyzetet, ami Nándikával törté-
nik?
Borbála hét éves, szeptemberben 
megy iskolába. Rendkívül erős, tün-
déri kislány. Mikor engem sírni lá-
tott, mindig megvigasztalt, ezt pedig 
nem várhatom el tőle, hiszen még 
kisgyerek. Első perctől mindent meg-
beszélünk vele, ami Nándival kap-
csolatos. Elfogadja ezt a helyzetet. 
Mindig mondja, hogy nagyon szereti 
Nándikát, és ha úgy adódik, ő töké-
letesen el tudja majd látni. Nándinak 
egyébként ő a gyógyszere. Mikor 
beszél, Nándika le sem veszi róla a 
szemét, hiszen ő mindent megért. Mi-
óta hazajöttünk a kórházból és Borka 
nem jár óvodába, Nándi rengeteget 
fejlődött, az oldalára fordul, emeli a 
kezeit, a lábait, a játékok után nyúl, a 
lélegeztető gépről is le tudjuk venni 
néha pár percre. A kislányomban biz-
tosan van valamilyen plusz energia, 
mert egy-egy öleléssel engem is úgy 
fel tud tölteni. Január végétől május 
10-ig voltunk – előbb Debrecenben, 
majd Nyíregyházán – kórházban. Mi-
kor látogatóba jött, nem sírt előttem, 
csak az autóban, hazafelé tört el nála 
a mécses. Soha nem tesz szemrehá-

nyást, amiatt hogy Nándikával többet 
foglalkozok. Ezt csajos délutánokkal 
próbálom kompenzálni, amikor a 
férjem itthon van, akkor elmegyünk 
cukrászdába, vagy vásárolni, és ez 
annyira feltölt mindkettőnket. 

Major doktor úr említette: a me-
gyében egyedülálló, hogy lélegez-
tető gépen lévő gyermekről otthon 
gondoskodjanak. 
Valóban ez óriási felelősség. Mikor 
Debrecenből átkerültünk a nyíregy-
házi kórházba, ott már én láttam el 
Nándikát, etettem, fürdettem, tornáz-
tattam, éppen amiatt, hogy minden 
helyzetet kezelni tudjak, mert az volt 
a célunk, hogy bármi áron, de haza-
hozzuk a kórházból.

S ez szó szerint értendő, mert a 
hazajövetel előtt több átalakítást is 
el kellett végezniük idehaza.
Különböző előírásoknak kellett eleget 
tenni, például tűzvédelmi szabályok-
nak, valamint a teljes elektromos há-
lózatot át kellett alakítani, ezen kívül 
új, akadálymentes padlózatra volt 
szükség a gyerekszobába, mosható 
falfestésre stb. De úgy voltunk vele, 
hogy mire költsön az ember, ha nem a 
gyermekére, és kerüljön, amibe kerül, 
de megcsináljuk!
Egyébként amíg azt látom, hogy 
Nándika küzd és harcol, mert amúgy 
iszonyatosan nagy harcos, addig ne-
künk is kutya kötelességünk, hogy 
minden tőlünk telhetőt megtegyünk 
érte. Nem adhatjuk fel, csinálni kell, 
ameddig csak bírjuk!

Akár 0-24 órában is?
Igen, és ez szó szerint értendő, mert 
éjszaka nem alszik, csak akkor, ha ott 

ülök mellette. Küld két puszit, cuppog 
a szájával, s akkor én megyek, megita-
tom, betakarom. Születése óta én két 
óránál többet még nem aludtam egy 
huzamban. A férjemtől nem várom el, 
hogy éjszaka Nándika mellett legyen, 
mert a munkája miatt van, hogy na-
ponta több száz kilométert vezet.

Nándika hogyan tudja megértetni 
magát, ha valamilyen szükséglete 
van?
Mindenre kitalált egy jelet, például 
ha cuppog, vagy puszit dob, akkor fel 
akarja kelteni a figyelmemet, amikor 
szomjas, a víz irányába néz, ha pedig 
éhes, akkor a szájával imitálja. Most 
kártyákat készítek neki, hogy azok 
segítségével kommunikáljuk, mert 
a könyvekben is megmutatja, mi hol 
található.

Mivel a kisfia állandó ellátást 
igényel, hogyan látja el a családot, 
a háztartást, stb.?
Nándit nem lehet magára hagyni, 
úgyhogy amikor a férjem hazajön, 
akkor gyakran ő főz. A takarításban 
pedig van egy segítségünk, mert az 
már képtelenség lenne, hogy a férjem 
végezze. 

Az egészségügyi ellátó rendszertől 
nem tudnának segítséget kérni? 
Legalább arra az időre, ameddig 
Ön pihen néhány órát.
Szakképzett ápoló nincs, gondozó pe-
dig nem vállalja, mert speciális tudást 
igényel az ellátása. Egy gyógytornász 
és egy gyógypedagógus segítségére 
lenne szükségünk, aki fejleszteni tud-
ná Nándikát, hiszen a lélegeztető gép 
miatt nem tudjuk elvinni ezekre a fej-
lesztésekre. Kontrollra havonta egy-
szer jön az intenzív osztályról orvos 
és egy ápolónő, Major György doktor 
úr pedig rendszeresen jár hozzánk. 
Számomra megnyugtató, hogy olyan 
intenzíves háziorvoshoz tartozunk, 
akit bármikor felhívhatok, ha valami-
lyen változást tapasztalok Nándikán, s 
ő azonnal jön.

Van esély arra, hogy lekerüljön a 
gépről?
Előfordulhat, de kicsi rá az esély. Kül-
földön van egy gyógyszer, egyenlőre 
kísérleti szakaszban, amely növeke-
désserkentő törpenövésűek számára, 
azt viszont nem tudjuk, hogy ez az 
izomfejlődésére milyen hatással le-
het.

Major doktor úr kérdése volt még, 
hogy honnan merítenek erőt, mi 
ad Önöknek ennyi energiát, hogy 
Nándikát kezelni tudják?
Borkától rengeteg erőt és szeretetet 
kapunk, de magától Nándikától is, 
mert ha mosolyogva ébred, akkor 
tudom, hogy jól van, és ilyenkor el 
van felejtve az éjszakázás, a hónapo-
kig tartó kórházi kezelés, a gépek, az 
életveszélyes helyzetek... Lehet, hogy 
közhelyesnek tűnik, de a gyerekeink 
mosolya, szeretete az, ami erőt ad, 
ami éltet minket. A férjem, aki csak a 
családjának él, a gyerekeiért bármire 
képes. Boriskától elég egy pillantás 
és ő azonnal megy, viszi, ma délután 
például rohant haza, hogy orvoshoz 
vigye, mert begyulladt a foga. Ha 
Nándival van baj, akkor segít ami-
ben tud. Számíthatok rá bármiben. 
Nekünk nincs segítségünk, mi csak 
egymásra számíthatunk, egymást 
támogatjuk, erősítjük attól függően, 
hogy éppen kinek van rá szüksége. 
Egymás nélkül nem mennénk sem-
mire.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Szőllősi Zoltán jógaoktatónak, akit 
én vittem el élete első jógaórájára, s 
olyannyira „megfertőződött”, hogy 
azóta az élete részévé vált, jógaoktató 
lett. Azt kérdezném tőle, hogy miért 
ezt a mozgásformát választotta? Mi-
ben változtatta meg az életét? Milyen 
többletet kapott a jógától, illetve mik 
a további tervei, céljai ezzel kapcso-
latban?

Táborváró Díjat kapott a Bürkös Zenekar
Folytatás az 1. oldalról!

A rendezvény szervezői az elmúlt tíz 
év során ún. tematikus napot is beik-
tattak a kézműves mesterségek gya-
korlása, vagy a néptánc és népdalis-
meretek bővítése mellé. 2018. július 
25-én (szerdán) egész nap az idén 20 
éves nagykállói Bürkös Zenekar tag-
jai és barátaik tartanak vidám, megle-
petésekben gazdag, különleges napot, 
amit az esti táncházban 21 órától egy 
koncerttel  tesznek még teljesebbé.
A táncos lábúak a 34. Téka Népmű-
vészeti Táborban szeghalmi, buko-
vinai, marossárpataki és haranglábi 
román táncokat tanulhatnak a szak-
ma kiválóságaitól, 10.30 órától 13 
óráig, valamint 15 órától 18 óráig. 
De a szervezők gondoltak a gyere-
kekre is, ezért nekik naponta 9.30 
órától 10.30 óráig gyermek táncta-
nítást tartanak. A jó muzsikát pedig 
idén is a Bürkös Zenekar, a Juhász 
Zenekar és Zöldsátor Zenekar biz-
tosítja.
A táborban idén is lehetőség van 
napi- és hetijegy váltására.
Napközis jelleggel gyermekfelügye-
letet biztosítanak 8.00-18.30 óra kö-
zött 5-14 éves korig. Ennek ára:

500 Ft/ fő/ nap + a nappali jegy ösz-
szege
Éjszakai gyermekfelügyelet nincs!
Esti jegy: (18.30-tól a táncházakban 
való részvételre jogosít)

• 5 éves korig: ingyenes
• 6-14 éves korig: 500 Ft/fő/nap
• 15 éves kortól: 1 000 Ft/fő/nap
A feltüntetett hetijegy árakból a cso-
portok (minimum 15 fő) és a nagy-
családosok 10%, a nagykállóiak 
pedig (lakcímkártya felmutatása 
mellett) 50% kedvezményben része-
sülnek.
A 16 éven aluli gyermekek felnőtt 
felügyelete nélkül nem tölthetik kint 
az éjszakát Harangodon!
A megadott részvételi díj az étkezési 
költséget nem tartalmazza. 
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). 

Téka Népművészeti Tábor részvételi díja:
Hetijegy: Napi díj: Nappali jegy:

5 éves korig: 1000,- Ft/fő 200,-Ft/fő ingyenes
6-10 éves korig: 10 000,- Ft/fő 1000,-Ft/fő 1000,- Ft/fő
11-14 éves korig: 20 000,- Ft/fő 4000,-Ft/fő 2 000,- Ft/fő/nap
15 éves kortól: 25 000,- Ft/fő 6000,-Ft/fő 3 000,- Ft/fő/nap

A közelmúltban, Nagygécen a Me-
gyenap alkalmából megtartott ün-
nepségen Seszták Oszkár, a megyei 
közgyűlés elnöke  kitüntetéseket 
adott át azoknak a kiemelkedő mun-
kát végző szakembereknek, akik 
tevékenységükkel hozzájárultak a 
megye fejlődéséhez, felemelkedését 
előmozdították, hírnevét gyarapí-
tották. Az eseményen a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
által alapított Szentpétery Zsigmond 
kitüntető díjat vehette át a Bürkös 
Zenekar. 
Az elismerésre Nagykálló Város 
polgármestere és több megyei te-
lepülés vezetője is javasolta az 
együttest. Juhász Zoltán többek kö-
zött így méltatta a Bürkös tagjait: 
„Nagykálló Város polgármestere-

ként büszkeség tölt el, hogy tele-
pülésünkön működik a Bürkös Ze-
nekar, amely az elmúlt két évtized 
során méltán szerzett ismertséget, 
megbecsülést és szakmai elismerést 
határon innen és túl. Az együttes, 
amely élen jár Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye népzenei és népdal 
kincsének gyűjtésében, ápolásában, 
megőrzésében és továbbadásában”. 
A Szentpétery Zsigmond-díjat a 
testület a megyében működő civil 
szervezetek, művészeti és kulturális 
csoportok, alkotókörök által kifej-
tett eredményes tevékenység vagy 
teljesítmény elismeréseként ítéli oda 
évente, idén a Bürkös Zenekarnak, 
amelynek tagjai élethivatásuknak 
tekintik a magyar autentikus népze-
ne megőrzését, továbbítását.
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Tékás hangulatban

Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária és Kerezsi Antal vette át a díjat
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ÓVODAI BALLAGÁS 2018 SzIVáRVáNy TAGóVODA

Nyuszi csoport: Járó Cintia, Pap Eszter, Szilágyi Erik, Szilágyi 
Regina Lilla, Szuhánszki Bence, Vadon Katalin Kitti, Veres 
Marcell

Manócska csoport: Antal Máté , Arató Sándor, Czimre Lia, Ko-
vács Márk , Lakatos József Richárd, Som Maja, Virágos Blanka
Miki Egér csoport: Hanusi Kende áron, Jóni Noémi, Rekettyés 
Levente, Sándor Lotti, Tátrai Anna

Maci csoport: Kassai Attila, Katona Patrik Imre, Kozma Le-
vente, Lakatos Attila, Szabó Mira Alíza , Szilágyi Sándor, Szőcsi 
Mercédesz, Torma Miklós Tibor, Tóth Léda Mónika, Varga 
Viktor Oszkár

BRUNSzVIK TERÉz TAGóVODA

Süni csoport: Dorka Dáriusz, Gazsó Lara, Novák Norbert, Radó 
Alex, Szilágyi Kevin Márkó, Tordai Dorina, Varga Viktória
Pillangó csoport: Juhos ákos, Kádár Lilien Beáta , Jászberé-
nyi Patrik, Sárközi Hanna, Somogyi István, Somogyi Richárd, 
Szabó Attila

Katica csoport: Balogh Liza, Dobó Lili, Madár Dávid, Madár 
Dóra, Rácz Roland, Rézműves László, Tóth Borbála, zilahy 
Bálint
Csillagocska csoport: Dán Kristóf, Nagy Bálint, Tasi Lara Han-
ga, Torma zoé

Százlábú csoport: ádámszki Brendon, Bíró Nóra, Dallos Luca, 
Fekete Mihály Tibor , Gyebróczki Dorina, Kiss Nikoletta Jáz-
min, Moldván Máté, Nagy Tamás, Torma Leon, Vass Vendel
Bóbita csoport: Kukucska Hanna, Macsu István, Martocsány 
Szabrína Eszter, Miklós Lilla Rózsa, Nagy Hanna Réka, Tóth 
Diána

Huncutka csoport: Bihari Dorina, Bihari Gréta, Dobó Beáta, 
Erdei Hanna, Gyuricza Tibor Colin , Harkai Hanna , Makár 
Gréta, Márton Nimród Hunor, Matirkó Dávid, Nács Szilvia Iza-
bella , Nyers Máté Gábor, Szelley Fanni , Szilágyi Kiara , Tisza 
Dóra, Uri Boglárka, Vágó Norina Tünde , Vonza Lara

„Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár. 
Itt régi nap nem alkonyult, és nem lett ősz a nyár. 
A pillanat itt megmarad, hát adjatok kezet, 
a kis sziget mindig szabad, csak emlékezzetek.”

(Török Sándor)

A Nagykállói Általános Iskola 
7. évfolyamos diákjainak idén is 
lehetőségük nyílt a Határtalanul 
pályázat keretein belül ellátogatni 
Erdélybe. 

Már hetekkel korábban elkezdtünk 
készülődni az utazásra. Előkészítő 
órákon vettünk részt, ahol különböző 
játékos feladatok segítségével sokat 
megtudtunk leendő kirándulásunk 
helyszíneiről. Az utazásra május 31. 
és június 2. között került sor. A ha-
tárátkelésnél mindannyian nagyon 
izgultunk, hiszen sokunk számára ez 
volt az első ilyen alkalom. 
Elsőként Nagykárolyba utaztunk, itt 
megtekinthettük a Károlyi kastélyt. 
A kastély 1482-ben épült, neoba-

rokk és neogótikus stílusban. Ezt 
követően a Piarista Gimnáziumot is 
megnéztük melynek egykori diákja 
volt Ady Endre. Ezután tasnádi test-
vériskolánkba látogattunk el, ahol 
igazgató-helyettes asszony fogadott 
bennünket. Körbevezettek az isko-
lában, megmutatták a könyvtárat, a 
tantermeket. Érdekes volt látni, hogy 
a tasnádi diákok egyenruhát horda-
nak. A nyolcadikosoknak ajándékkal 
és egy kis műsorral kedveskedtünk. 
Következő helyszínünk Erdély leg-
nagyobb városa, Kolozsvár volt, ami 
közlekedési, kereskedelmi, és pénz-
ügyi központ is egyben. Megcsodál-
hattuk a Szent Mihály templomot, 
ami Erdély második legnagyobb 
alapterületű temploma, továbbá a 

Mátyás emlékművet is. Első napunk 
zárásaként a Medve-tóhoz látogat-
tunk el. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagodva értünk szálláshelyünk-
re, Korondra. 
A második nap nyitásaként a parajdi 
sóbánya üdítő levegőjét szippanthat-
tuk be. Ezután következett a három 
nap legnagyobb élménye, a Békás-
szoros és a Gyilkos-tó megtekintése. 
A keskeny szorosban csak „libasor-
ban” haladhattunk egymás után és 
közben gyönyörködtünk a meredek 
sziklafalakban, majd a titokzatos tó 
csodálatos látványában. Ezután a 
csíksomlyói kegytemplomhoz láto-
gattunk el, ahol megnéztük a hárs-
fából készült, több mint 2 méter ma-
gas Mária szobrot, sőt még a lábát is 
megérinthettük és kívánhattunk va-
lamit, amit ha hiszünk valóra válik. 

Utolsó napunk első helyszíne Fehér-
egyháza volt, ahol megkoszorúztuk 
a Petőfi emlékművet. Ezt követően 
a segesvári várban tettünk egy sétát. 
Itt megmászhattuk a Diáklépcső 172 
fokát, ami fárasztó, de különleges 
élmény volt. Kirándulásunk újabb 
állomása Marosvásárhely volt. Itt 
megcsodálhattuk a Kultúrpalota tü-
körtermét, hangversenytermeit, cso-
dálatos festett üvegablakait.
Mindezek után nagyon sok szép 
emlékkel elindultunk hazafelé, 
Nagykállóba. Úgy gondolom min-
denkinek örök emlék marad ez a 
kirándulás. 
Köszönjük szépen, hogy részesei le-
hettünk és gondtalanul, akadályok 
nélkül, sikeresen hazaértünk.

Dallman Gréta 
7. a osztályos tanuló

Erdélyi kirándulás

A Ratkó József Városi  
Könyvtár  

munkatársai ezúton 
tájékoztatják  

az olvasóközönséget, 
hogy 

2018. július 9. és  
július 29. között,

 az állomány  
ellenőrzése miatt az 

intézmény 
ZÁRVA TART.
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A NAGYKÁLLÓI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA BALLAGÓ DIÁKJAI 

2018
Ismét felejthetetlen örömzenélés-
nek lehettek részesei azok, akik 
részt vettek a Magonc együttes 
koncertjén. A óbudai Waldorf Is-
kola növendékeiből verbuválódott 
zenekar két előadással ajándékoz-
ta meg a nagykállóiakat.

A több mint 70 fős Magonc együttes 
tagjai és szüleik napok óta Nagykálló-
Harangodon táboroztak, ahol a Téka 
Népművészeti Táborhoz hasonlóan 
a magyar népi kultúra kincsestárával 
ismerkedtek. Lányi György népze-

nész, a Téka Népművészeti Táborok 
alapítója, a Waldorf Iskola tanára 
már harmadik éve a harangodi üdü-
lőterületet választotta a Magonc tá-
bor helyszínéül, ahová a fővárosból 
és annak környékéről több mint 200 
gyerek és felnőtt érkezett.
Hogy nagykállói tartózkodásukat az 
itt élők számára is emlékezetessé te-
gyék, két zenei előadást ajánlottak 
fel a városlakóknak: egyet a római 
katolikus templomban, egyet pedig 
a táborukat záró esten a tánccsűrben 
tartottak.  

Ismét Nagykállóban 
örömzenéltek

A határon túl barangoltak
Lányi György népzenész tanítványai körében

8. a osztály
Felső sor (balról): Bodnár Marcell, Dacsó Barnabás, Borsy zoltán, Nagy Szabolcs, Szilágyi János, Szilágyi Szabolcs 
Viktor, Bunkóczy Tamás
Középső sor: Nagy László, Nagy György Richárd, Gelsi András osztályfőnök, Szőcsi Mártin Kálmán, Kertes Gábor 
György
Alsó sor: Szabó Kíra Anna, Szabó Tímea Vilma, Balázs Bianka, Balogh Szilvia Vanessza, Bihari Vivien, Spisák 
Kitti, Máté Stella

8. b osztály
Első sor (balról jobbra): Polgár Vivien, Fekete Dóra Orsolya, Erdélyi Adrienn Rita, Bódi Fanni, Ráczné Gönczi 
Julianna osztályfőnök, Virág Bianka, Csordás Kinga Andrea, Szamosszegi Réka, Nagy zsófia
Hátsó sor: Papp zsolt, Sőrés András, Rézműves Péter Dániel, Ésik Szabolcs Levente, Szuhánszki zsolt Szabolcs, 
Kocsán Tamás, Simon Sólyom Szabolcs, Tóth ármin, Kovács ádám

8. c osztály
Felső sor (balról jobbra): Farkas László, Boros Vencel, Gegollaj Arber, Graholy Dávid, Balogh Dániel Norbert, 
Bóka Dávid Bence, Nagy Soma, Oláh zsolt Máté
Középső sor: Erdei zsófia, Nyeles Gréta, Csányiné Vass Ildikó-osztályfőnök, Jakab Eszter, Fehér Regina
Alsó sor: Pintér Fanni, Balázs Szintia, záhonyi Melinda Ilona, Balogh Rozália, Bencsik Eszter, Mátyás Panna

„Egy életcélt követni nemes gondolat,
S mi kell hozzá, csupán akarat.
Mely minden ifjú szívében él,
Küzdeni bátran egy új életért.” 

(Tóth Árpád)

Május végén a határon túlra 
kirándult a nagykállói Őszi Nap-
fény Nyugdíjas Egyesület.

„Hazajáró” útvonalunk ezút-
tal: Nagykálló-Vállaj-Kaplony-
Érmindszent-Nagykároly volt.
Rendkívüli élmény volt kis hazánk 
nagyjainak születési helyeit felke-
resni, azokat a településeket, melye-
ket a Trianoni Békediktátum elcsa-
tolt Magyarországtól.
Kaplonyban a műemlék együttest: 
a ferences templomot, a rendházat, 
valamint a Károlyiak temetkezési 
helyét, az altemplomot tekintettük 
meg. Utunk innen Érmindszentre 
vezetett, ahol koszorúztunk, verse-
ket mondtunk, tisztelettel emlékez-
ve költőóriásunk, Ady Endre szülő-

falujában, aki „…az Értől indul el S 
befut a szent, nagy Oceánba.”
Nagykároly a felújított Károlyi Kas-
télyával, annak csodálatos parkjával, 
patinás régi épületeivel, templomai-
val (görögkatolikus, római katolikus  
templom, megyeháza) kápráztatott 
el bennünket. De ez a település ar-
ról is híres, hogy itt született Kaffka 
Margit írónő, Jászi Oszkár társada-
lomtudós, itt tevékenykedett Köl-
csey Ferenc, s itt talált Júliájára Pe-
tőfi Sándor. Élmény volt ez a nap!
Köszönet a szervezőknek (Margó-
nak, Ferinek), a nagy tudású idegen-
vezetőnknek, s nem utolsó sorban 
annak, aki az anyagi támogatást biz-
tosította az utazáshoz.

Krizsai Lászlóné 
egyesületi tag

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület tagjai Érmindszenten is jártak
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Íjászverseny Harangodon
Folytatás az 1. oldalról!

A rendezvény persze nem csak az íjá-
szatról szólt, hanem a hagyományápo-
lásról is. A résztvevők IX-X. századi 
honfoglaláskori viseletbe öltözve, 
korhű felszereléssel és fegyverekkel 
vettek részt a vezér fogadásán, illetve 
a megmérettetést is ebben az öltözék-
ben teljesítették. (Az eredetiséget a 

bírák külön díjazták is.) A fogadás ősi 
szertartás szerint történt: a kenyeret 
megtörték és elfogyasztották, majd a 
bort kiitták, mellyel kölcsönös, békés 
szándékukat nyilvánították ki. Ezután 
a seregszemle következett, majd a ve-
zér beszéde és a csapatbeosztás után 
kezdetét vette a különböző furfangos 
célok leküzdése. 

A hatodik sörfesztivált  
tartották Nagykállóban

Folytatás az 1. oldalról!
A kézműves sörfőzdék kínála-
ta idén is népszerűnek bizonyult 
Nagykállóban, mert a folyékony ke-
nyér szerelmesei – a hűvös idő elle-
nére, vagy éppen amiatt - több hordó-
nyi sört fogyasztottak el a kétnapos 
rendezvényen.  A fesztivál második 
napján a Cimbaliband ugyan el tud-

ta kezdeni a koncertet, de egy újabb 
felhőszakadás félbeszakította azt. A 
közönség ennek ellenére is kitartó 
volt, a Kállai Kettős téren felállí-
tott sörsátor alatt várta, míg az eső 
alábbhagyott és az együttes folytatta 
a koncertet. Majd a felhők elvonul-
tak és este az AB/CD zenekar adott 
remek koncertet városunkban. 
A VI. Nagykállói Sörfesztivál az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azo-
nosító számú „Humán szolgálta-
tások fejlesztése Nagykállóban és 
térségében” című pályázat kereté-
ben valósult 
meg.

A gyógyítók munkáját ismerték el
Folytatás az 1. oldalról!

Kozma Róbertné 1996. február 
1-től dolgozik a Sántha Kálmán 
Szakkórházban. 2005-ben gyógy-
pedagógiai, majd 2009–ben a Deb-
receni Egyetem Népegészségügyi 
Karán egészségügyi minőségme-
nedzsment képesítést szerzett. 
Jelenleg az Intézmény Minőség-
irányítási Osztályán, a nagykállói 
telephely minőségügyi szakembe-
reként végzi feladatait, emellett el-

látja a telephely adatvédelmi mun-
káit is és részt vesz az új dolgozók 
oktatásában. Megbízható, pontos, 
kiszámítható, terhelhető és rendkí-
vül lojális munkatárs. Tudása széles 
alapokon nyugvó, kiterjedt, kivá-
ló rendszerismerettel rendelkezik. 
Fogékony az újra és a megszerzett 
információkat a napi munkájában 
alkalmazza., remek csapatjátékos. 
Jó konfliktuskezelői, kommuniká-
ciós és problémamegoldó készség 
jellemzi. Segítőkész, barátságos, 
együttműködő, mind közvetlen, 
mind a telephelyek munkatársaival. 

Dr. Sztehney-Nyák Mária 1999 
decemberétől dolgozik a Sántha 
Kálmán Szakkórházban. Pszichi-
átriai szakvizsgát 1993-ban tett az 

Ungvári Orvostudományi Egyete-
men, melyet 2012-ben honosított.
Elkötelezetten gyógyító orvos, 
mind a fekvő- és járóbeteg-ellátás-
ban, mind az ügyeleti ellátásban 
számítani lehet rá. Érdeklődik az 
igazságügyi pszichiátria iránt, sza-
badidejében a forenzikus pszichiát-
ria területén képzi magát. Lendüle-
tes, határozott fellépésű egyéniség, 
igazságérzete markáns. Derűs, szí-
nes személyiség.

A SÖRFESzTIVáL LáTOGATóI MONDTáK
Ujj Vilmos Levente

Először járok a sör-
fesztiválon és most 
iszok először kézmű-
ves sört. Sokkal fino-
mabb az íze, mint az 
üzletekben kapható 
dobozos, vagy üve-

ges söröknek. Jók a koncertek is, ezért 
jól érezzük magunkat a barátaimmal, 
a rossz idő ellenére is.

Tóth család
Kállósemjénből jöttünk, és most va-

gyunk itt első 
alkalommal. Na-
gyon jó a han-
gulat. Hallottunk 
a rendezvényről 
és kíváncsiak 
voltunk, hogy 

milyenek a kézműves sörök. Nagyon 
finomak! Összehasonlíthatatlan az 
ízük a kommersz, boltokban kapható 
sörökkel. Egy búza sört kóstoltam, 
nagyon különleges volt, ez pedig 
egy barna, amit most iszok. Nagyon 
„ütős”!

Hadházi László és Ács Tamás
Nagyon jó kis 
r e n d e z v é n y 
ez, jó hogy 
m e g s z e r v e z i k 
Nagykállóban. 
Minden eddigi 
sörfeszt iválon 

részt vettünk. Ez a rendezvény már 
hozzátartozik a városhoz, kedvelt a la-
kosok körében. Szeretjük a kézműves 
söröket, elsősorban a meggysör a ked-
vencünk,  főleg emiatt jöttünk most is 
a fesztiválra.



nagyKállói hírmondó Közélet7

Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)
Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Ügyvezető: Sveda Anita

Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Fotók: Győrfi Gergő
A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Korányi F. út 23–27.; telefon: (42) 563 067; nagykalloihirmondo@gmail.com

Megjelenik: Nagykálló város területén, 3850 példányban; Terjeszti: Nagykállói Polgárőr Egyesület; Terjesztési reklamáció: +36 70 311 63 08
Készült: START Nonprofit Kft., Nyíregyháza; Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató
Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;

Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: augusztus 1. (szerda) 16 óra!
A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!

Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

Pávelné Treszkai Katalin (Dózsa Gy. u.)
Buczkó György (Alma u.)
Nagy Istvánné (Tavasz u.)
Tóth Mihályné (Kossuth út)
Zámbó Sándor (Ludastó)

Denginé Gelsi Márta (Mártírok út)
Kocsi Jánosné (Bátori út)
Somogyi István (Nagybalkányi út)
Borsi István (Béke u.)
Madár Tibor (Szabadságharcos u.)
Pálosi Sándorné (Kisharangodi út)

ELHUNYTAK 2018. május–június

06 20 399 1240; 06 20 491 0152;  
06 42 263-267

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

-  temetések teljes körű lebonyolítása esetén 15% kedvezményt biztosítunk.
- kegyeleti cikkek, temetkezési kellékek forgalmazása
- hozzátartozók igényei szerinti anyakönyveztetés (megbízás alapján)
-helyi és távolsági halottszállítás
-hamvasztás

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2018. augusztus 1. 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:





Jó hangulatban telt az Akácos 
úti Közösségi Házban tartott 
családi nap június 2-án. 

Az eseményt az EFOP-1.5.3-16–
2017-00041 „Humán szolgálta-
tások fejlesztése Nagykállóban és 
térségében” című projekt kereté-
ben rendezték meg.
Az eseményen közel száz gyerek 
és felnőtt vett részt, akiket kézmű-
ves foglalkozásokkal, ügyességi 
versenyekkel, közösségi játékok-
kal és aszfaltrajz versennyel vártak 
a szervezők. 
-A családi napon különböző ver-
senyszámokban mérték össze ere-
jüket a résztvevők, például meg-
hirdettük az „Erős család” nevű 
vetélkedőt, amelyen vicces fel-
adatokat hajtottak végre a játékra 
nevező családok – mondta Deák 
Gabriella, a Közösségi Ház veze-
tője. - A gyerekek sorversenyén 
előbb a szülők szurkolhattak cse-
metéik csapatának, majd a gyere-
kek szüleiknek. Öröm volt látni, 
ahogyan a szülők is átadták magu-
kat a játéknak és szívvel-lélekkel 

küzdöttek a „Legerősebb család” 
cím elnyeréséért. 
A férfiak feladatai között szerepelt 
petrencerúdtartás, farönkforgatás, 
autógumi dobás, míg a nők gumi-
csizmát hajítottak, 10-10 kg-os be-
vásárlótáskát cipeltek, sok egyéb 
érdekes, mókás feladat mellett. A 
legmulatságosabb a „részeg férj 
hazavezénylése” nevű feladat volt, 
melyben a férfiakat, bekötött 
szemmel, akadályok között úgy 
irányították az feleségek, hogy 
közben humoros mondásokkal 
kellett őket illetni, ízléstelen 
szavak nélkül. A leggazdagabb 

szókincsű asszony különdíjban ré-
szesült. Mindeközben Szilágyi Já-
nos főzte a jól megérdemelt babgu-
lyást, melyet együtt fogyasztottak el 
a résztvevők az eredményhirdetésre 
várva.

Nagykállóban, a Nap Strandon, 
június 23-án Strandröplabda 
Bajnokságot tartottak. A viadalt 
a Nagykállói Röplabda Egyesület 
(NARE) szervezte.

A bajnokság napján női, férfi és mix 
(női-férfi tagokból álló) csapatok so-
rakoztak fel a Nap Strand homokos 
pályáján, hogy összemérhessék tu-
dásukat. A 2010-ben alakult NARE 
idén már nyolcadik alkalommal hív-
ta életre a tornát, amelyet Nagykálló 
Város polgármestere nyitott meg. 
Juhász Zoltán üdvözölte a játékoso-
kat és örömét fejezte ki, hogy közel 
kétszázan – röplabdázók és szurko-
lók - érkeztek városunkba határon 
innen és túlról.
-A bajnokság meghívásos, amelyre 
elsősorban a barátainkat invitáljuk 
meg. Idén tizenhat együttes érke-
zett: egy csapat Lengyelországból, 

öt Szlovákiából, kettő Romániából, 
a többiek pedig a hazai barátaink. 
Vezetőként ugyanis elsődleges cé-
lom, hogy ezt a remek sportot minél 
szélesebb körben propagáljam, s mi-
nél több helyről jöjjenek a játékosok 
Nagykállóba. Amúgy kölcsönösek a 
meghívások, ugyanis minket is több 
országba invitálnak meg időről idő-
re - tájékoztatott Popovics József, 
a Nagykállói Röplabda Egyesület 
elnöke, a rendezvény főszervezője. 
- Örömmel mondhatom, hogy min-
den évben sikerül további egyesüle-
teket is elcsábítani, de ami számom-
ra külön örvendetes, hogy az MSZC 
Budai Nagy Antal Szakgimnázium 
is jelen van egy együttessel, ami 
az utánpótlás szempontjából ki-
emelten fontos – tette hozzá 
Popovics József. 
Az egész napon át tartó baj-
nokság eredményhirdetésekor 

a dobogó legmagasabb fokára az 
egyik nagykállói együttes, a NARE 
II. tagjai állhattak. A második Szat-
márnémeti (Románia), míg a har-
madik helyen Nagygéres (Szlová-
kia) csapata végzett. 
A strandröplabda bajnokság az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azono-
sító számú „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Nagykállóban és térségé-
ben” című pályázat keretében való-
sult meg a Nap Strandon.

Családi napot tartottak

Nemzetközi bajnokság helyszíne 
volt a Nap Strand

Négy ország röplabdázói Nagykállóban
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THM

2,26%- 
8,74%

LAKÁST VÁSÁROLNA?  
ÉPÍTKEZNE?  

NEM JOGOSULT AZ ÁLLAMI 
KEDVEZMÉNYEKRE?

Igényeljen Takarék  
Otthon Hitelt!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra 
érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, melynek költségét – a pontos összeg 
ismeretének hiányában – THM nem tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve 
a hatályos jogszabály figyelembevételével történt, a THM értékét a hitelösszeg és a kamatkedvezmények mértéke befolyásolja. Kérjük, a hitel-
felvételt megelőzően tájékozódjon a Takarék Otthon Hitelek pontos kondícióiról!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Otthon Hitelek  
3 kamatozási típusára vonatkozó további információk és feltételek a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Felté-
teleiben találhatóak, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és a jelzaloghitel.takarek.hu webolda-
lon érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz.

A Takarék Otthon Hitel a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értéke-
sítési hálózatában érhető el.

www.tiszantulitakarek.hu

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

Nagykálló, Bátori út 64. szám alatt Telefon: 30/9356345, 30/3928019

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén

NE MARADJON LE RÓLA
MOST ÉRI MEG JELENTKEZNI!

Végzettség, tapasztalat nem szükséges
MINDENRE MEGTANÍTUNK
JELENTKEZZ még MA

06 20 / 804 8000

FIZETÜNK, HA KOLLÉGÁNK LESZEL! 
NEM KELL MÁST TENNED MINT TELEFONÁLNI!

+NETTÓ 100.000Ft

BR. 240.000-320.000 Ft/hó átlag kereset

Alapbér BR.
180-250.000 Ft/hó
+Teljesítmény prémium 10%
+Cafateria
+Ingyenes szállás és
   céges buszok

+ korlátlan ingyenes kávé 
és teafogyasztás

+ napi 1 ingyenes meleg étkezés

JelentKeZZen
gÉpi FORgáCSOló
ingyeneS OKJ-s  

képzésre!
A képzés helyszíne és időpontja:

Nyíregyháza
 2018. szeptember-2019. március

A képzés ideje alatt 

MEGÉLHETÉSI  
TÁMOGATÁST 

és szükség esetén 

ÚTIKÖLTSÉGET
biztosítunk! 

További információ a részvétel 
feltételeiről 

és jelentkezés:
Kalamáris Egyesület

Telefon: +36 30 684 3501,  
+36 30 777 9065 

I N G A T L A N
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium kö-
zelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű 
(gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást igénylő, régi 
típusú, kertes családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 
vagy +36 30 435 4921

Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, fürdőszo-
bás, nagy nappalis, kertes, családi ház eladó. Telefon: 
+36 20 955 4171

Nagykálló központjához közel, felújításra szo-
ruló, polgári típusú ház, valamint Nagykálló-
Nagykertiszőlőben 1000 □-öl és 300 □-öl telek eladó. 
Telefon: +36 20 253 8170

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó állapotban 
lévő 3 szobás, összkomfortos, családi ház eladó, ket-
tős fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cse-
répkályhával –melléképülettel. Kisebb lakáscsere is 
érdekelne. Telefon: +36 20 315 4687

Nagykállóban főút mentén, Újfehértói úton 5 szo-
bás, 200 nm-es, 2003-ban épült családi ház áron alul 
eladó. Vállalkozásra is alkalmas, közel 1 ha területen. 
Telefon: +36 30 181 8003

Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, nappalis, 
fürdőszobás ház eladó. Telefon: +36 20 382 8478

Nagykálló központjában, az Ady Endre u 30. szám 
alatt, sík területű, összközműves építési telek eladó. 
680 nm, 40%-ban beépíthető. Irányár: 3 600 000 Ft. 
Érdeklődni: Nagykálló, Ady Endre u. 30. Telefon: 
+36 20 328 1594

Nagykállóban főút mellett 1,2 ha gyümölcsös pin-
cetározóval, kutakkal, ipari árammal eladó.  Telefon: 
+36 30 836 2775

Nagykállóban 1360 nm építési telek gyümölcsfák-
kal - bekerítve – eladó. Telefon: +36 30 259 2700

Nagykállóban, csendes környezetben, az Ifjúság u. 
28. sz. alatt 620 nm-es közművesített (villany, víz), 
déli fekvésű, körbekerített, építési telek eladó. Tele-
fon: +36 20 488 4690

Biri központjában kívülről teljesen felújított (kőpo-
rozás, új csatorna), 2 szobás, 70 nm-es családi ház 
(víz, villany, gáz), 750 □-öl telekkel tulajdonostól, - 
hitelre is – áron alul eladó. Polgármesteri hivatal, óvo-
da, iskola, orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre. Irányár: 
2,8 MFt.  Telefon: +36 30 320 7646

A L B É R L E T
Debrecen, Egyetem sugárúton 43 nm-es lakás au-
gusztus 1-től kiadó. A lakás 1,5 szobás, 2. emeleti, 
téglaépítésű, középen elhelyezkedő, gázkonvektoros, 
pincerész is tartozik hozzá. Alacsony rezsijű, a busz-
megálló előtte van.(Tulajdonosa nagykállói.) Telefon: 
+36 30 276 2513

E L A D á S - V É T E L
Folyton termő málna frissen szedve eladó. Telefon: 
+36 70 299 5724

Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, újsze-
rű állapotban olcsón eladó. Érdeklődni: Nagykálló, 
Bátori út 12. sz. alatt.

Eladó japán táskapermetező, MTZ generátor, 2 db 
kis üvegkazettás, beltéri tölgyfaajtó, rotációs kapa, 
benzinmotoros és elektromos fűnyíró, egyhengeres 
benzinmotor, 2 db roller, körfűrész tengely. Telefon: 
(42) 797 042

Régi diófa bútorok (tálaló, ruhásszekrények, reka-
mié, asztal, székek), kerékpár, gázpalack, motoros 
permetező, üvegre festett szentképek eladók.  Tele-
fon: +36 20 253 8170

Olcsón eladó egy nagyméretű, polírozott felületű 
íróasztal és kinyitható étkezőasztal. Telefon: +36 
30 724 5056

Eladó műanyag teraszajtó 90 X 210-es, fa 
teraszajtó+ablak, kézi kiskocsi, 20”, 28” kerékpár, 
hurkatöltő, gázperzselő, koksz (14 000 Ft/q). Érdek-
lődni: naponta 18 óra után.  Telefon: (42) 264 294

Szekrény, asztal, fotel, heverő, franciaágy, ágy-
neműtartó, fagyasztóláda, mosdókagyló, televízió, 
előszobafogas, tükör, ruhanemű eladó. Telefon: +36 
70 278 4264

Eladó 2 db fehér színű műanyagablak, hőszigetelt 
üveggel 60x90 cm, bukó-nyíló, gyümölcscentrifuga 
(10 000 Ft). Telefon: +36 30 384 6586

Eladó 4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap rézki-
linccsel, sötétbarna, négyajtós sarokszekrény (polcos-
akasztós-fiókos), Zanussi elöltöltős mosógép megkí-
mélt állapotban, új Zanussi, fehér színű szagelszívó (3 
m cső+könyök), fotelbe használható masszírozó (fej, 
derék, láb). Telefon: +36 30 320 7646

Eladó 160 l boroshordó (5600 Ft), 2 db 10 l demi-
zson, egyik kötött, másik kötetlen (1500, 3000 Ft), 3 
db 20 l benzines kanna (900 Ft/db), 220 V terményda-
ráló (16 000 Ft). Telefon: +36 20 511 1218

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti  
a Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címen.


