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A trianoni békediktátum 100. 
évfordulója alkalmából Horváth 
Tibor polgármester és Márton 
Lászlóné, a Nagykállói Helytör-
téneti Gyűjtemény munkatársa 
egy vadgesztenyefát ültetett a 
Szabadság téren. 

- A trianoni békediktátum a leg-
jelentősebb nemzeti tragédiánk, 
amelyről nekünk, anyaországban 
élőknek, kötelességünk megemlé-
kezni. Számomra június 4-e vesz-
teséget és fájdalmat jelent. Ezt az 
igazságtalan és szomorú eseményt 
számtalan küzdelem és megpróbál-
tatás követte, amelyekkel a határon 
túl élő magyaroknak szembe kel-
lett nézniük. De a veszteségen túl 
június 4-e a Nemzeti Összetartozás 
Napja is – mondta Horváth Tibor 
polgármester. 
A faültetés több szempontból is 
szimbolikus. Egyrészt, hogy ennek 
helyén egy olyan vadgesztenyefa 
állt, amelyet az 1920-as években 
ültettek őseink, amikor parkosítot-
ták a szakkórház előtti területet, 
köztük a ma is élő, idősebb fákat, 

tehát közel egyidősek Trianonnal. 
Másrészt jelképezi a generációvál-
tást, a folytonosságot, azt, hogy a 
magyar nemzet volt, van és lesz! 
Hogy van jövőnk és bármilyen 
megrázkódtatás, tragédia is érje ezt 
a nemzetet, mindig talpra tud állni 
– tette hozzá Nagykálló Város ve-
zetője, Horváth Tibor.

Emlékfát ültettek az 
összetartozás napján

A strandszezon idén sem marad el

Az emlékfát a közelmúltban kiörege-
dett, közel százesztendős fa helyére 
ültették

A kormány döntése értelmében 
május 25-én újra megnyitottak 
az óvodák és bölcsődék. 

Nagykállóban, a Szivárvány Tag-
óvoda a megkezdett felújítási mun-
kák miatt egyelőre zárva tart, a 
gyerekeket a Brunszvik Teréz Tag-
óvodában fogadják. Óvodába járni 
azonban nem kötelező, de aki él ez-
zel a lehetőséggel, annak a veszély-
helyzet idejére meghozott speciális 

intézkedéseket is be kell tartania. 
- Május 25-én a kormányrendelet 
értelmében mi nem újranyitottuk 
az óvodát, intézményünk működé-
se ugyanis nem állt le. Az elmúlt 
hetekben, hónapokban kiscsopor-
tokban fogadtuk a gyerekeket a 
Szabadságharcos úti tagintézmény-
ben, emellett folyt az online óvo-
dai foglalkozás, illetve a nagyfokú 
fertőtlenítés, takarítás, a Szivárvány 
Tagóvodában pedig elkezdődött az 

épület felújítása. Intézményünkben 
továbbra is fenntartjuk azokat a jár-
ványügyi helyzet miatt kialakított 
szabályokat, amelyek szükségesek 
a gyermekek és az óvodai alkal-
mazottak egészségének megőrzése 
érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy a gyermekek 
fogadása továbbra is ún. zsiliprend-
szeren keresztül történik, aminek 
része a mindennapos lázmérés. 
 Folytatás 5. oldalon!

Ismét gyerekzsivajtól hangosak  
az óvodák és a bölcsődék

Folyamatosan zajlik a nagykállói 
strand felkészítése a nyári sze-
zonra, amely hamarosan újra 
megnyitja kapuit a vendégek 
előtt.

-Jelenleg a strand nyári üzemin-
dításra való felkészülése zajlik, 
melynek részeként az ilyenkor 
szokásos karbantartási munkálato-
kat végezzük el annak érdekében, 
hogy a megszokott vízminőséggel 
és környezetben tudjunk kellemes 

kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sítani a fürdőzőknek 2020 nyarán 
is – tájékoztatott a Nap Strandot 
üzemeltető Urbs Novum Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Siposné Zsákai 
Brigitta - A korlátozó intézkedé-
sek enyhítése ugyan lehetővé ten-
né a strand megnyitását, azonban 
a veszélyhelyzet miatt a felújítási, 
karbantartási munkálatokat a ter-
vezettnél csak később tudtuk meg-
kezdeni, s azok még jelenleg is 
tartanak, így várhatóan július 1-től 

látogathatják a fürdőzők a Nap 
Strandot. Munkatársaimmal az idei 
szezonra készülve folyamatosan ta-
karítunk, a medencéket, a padokat, 
a kerítést, a napozóágyakat festjük, 
a kertet rendezzük, virágokat ülte-
tünk, ezen kívül megtörtént a gépé-
szeti egységet kiszolgáló helységek 
belső felújítása, új tájékoztató táb-
lák kihelyezése, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsem – mondta 
Siposné Zsákai Brigitta ügyvezető.

Folytatás a 6. oldalon!

Trianon 100. évfordulójára 
emlékeztek Nagykállóban

Trianon 100 éves évfordulóján, 
több anyaországi és határon 
túli településhez hasonlóan, 
Nagykállóban is őrtüzet gyúj-
tottak. 

Nagykálló-Harangodon június 4-én 
este sokan gyűltek össze, hogy 
közösen emlékezzenek a magyar 
nemzet legnagyobb tragédiájára, a 
100 éves trianoni békediktátumra. 
A csűrben nemzeti imádságunk, a 
Himnusz eléneklése után Horváth 
Tibor, Nagykálló Város polgármes-
tere szólt a sokasághoz. Az igaz-
ságtalan és sok szenvedést okozó 
eseményre emlékezve a magyar 
nemzetet 100 éve ért veszteségről, 
az emberek fájdalmáról, a határon 
túlra került területeken élő magya-
rok megaláztatásáról beszélt, majd 

megjegyez-
te, hogy 
Nagykálló 
három test-
vértelepülé-
se határon 
túli magyar 
t e r ü l e t e n 
van - Borsi 

a Felvidéken, Tasnád Erdélyben és 
Técső Kárpátalján.
-Minden alkalommal, mikor talál-
kozunk határon túl élő barátaink-
kal, bámulattal tölt el, hogy ezek 
az emberek száz évvel Trianon 
után is megőrizték anyanyelvüket, 
magyar hagyományaikat, büszke-
ségüket, identitásukat, pedig az 
elmúlt évtizedek alatt a regnáló 
hatalmak próbáltak mindent meg-
tenni azért, hogy ezt eltiporják, 
megsemmisítsék, elvegyék tőlük, 
de megmaradásra való törekvésük 
nem engedte. Éppen ezért nekünk, 
anyaországi magyaroknak is van 
feladatunk, s mi ezt lehetőségeink 
szerint gyakoroljuk is. Amiben 
tudunk, igyekszünk a segítségére, 
hasznára lenni a három település 
magyarságának – mondta Horváth 
Tibor városvezető, majd így zárta 
gondolatait: „Azt kívánom a hatá-
rainkon túl élő magyaroknak, hogy 
tartsanak ki, őrizzék továbbra is 
magyarságukat, nyelvüket, iden-
titásukat, s adják át azt a fiatalabb 
generációknak, mint ahogyan ők is 
megkapták szüleiktől, nagyszüle-
iktől.  Folytatás 2. oldal
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Harangodi víztározó felújítása

Saját gyártás

Tavaly tavasszal, a szokásos 
éves lehalászás és vízleengedés 
után, már nem töltötték meg a 
harangodi víztározót, hagyták 
kiszáradni. A nyári hónapokban 
– a tó helyén - a kizöldülő nádas 
egy egybefüggő szigetté vált. 
Késő ősszel aztán földmunkagé-
pek jelentek meg a területen és 
elkezdődött a mederkotrás. 

A harangodi tó, valamint az azt 
tápláló és többletvizeit elvezető 
Kállai-főfolyás a Magyar Állam tu-
lajdonában és a Felső-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) 
vagyonkezelésében van, így az 
igazgatóság feladata a vízi létesít-
mények üzemeltetése, fenntartá-
sa, rekonstrukciója és fejlesztése. 
Ennek eleget téve az Országos 
Vízügyi Főigazgatósággal kon-
zorciumi megállapodás keretében 
kezdődött az elmúlt évben a tározó 
felújítása. 
-A munkálatok 2019 tavaszán in-
dultak, aminek első lépése a tározó 
szárazon tartása volt, hogy itt az 

évek során felhalmozódott, kapa-
citást csökkentő iszap kiszáradjon. 
A tényleges munka, a mederkotrás 
pedig az év második felében kez-
dődhetett – tájékoztatott Bodnár 
Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság igazgatója. - Múlt 
év végéig a Kállai-főfolyás tározó-
térbe eső szakaszának és a tározó 
déli részén található előülepítőnek 
a kotrása történt meg. Idén, az 
időjárási körülmények miatt, áp-
rilisban kezdődött a tározó északi 
zárótöltése mellett az iszapelhe-
lyezésre szánt terület előkészítése, 
illetve munkagépekkel mintegy  
200 000 m3 iszap kotrása. A követ-
kező hónapokban a töltések stabili-
zációja is megtörténik, illetve egy 
ún. fenntartó út kialakítása, hogy 
körüljárható legyen a tó, megköny-
nyítve ezzel a kezelési, fenntartási 
munkavégzést. 
Hamarosan megkezdődik a táro-
zó északi oldalán a záróműtárgy 
rekonstrukciója és a déli, víz be-
eresztő műtárgy teljes átépítése is. 
A projekt részeként a horgászati 

hasznosításban lévő előülepítővel 
párhuzamosan egy új is épül, ami-
nek köszönhetően a vízfelülete több 
mint kétszeresére nő. Reményeink 
szerint - az időjárás alakulásától 
függően - a tározóteret érintő mun-
kálatok nyár végére befejeződnek, 
ezt követően pedig lehetővé válik 
annak feltöltése – tájékoztatott a 
FETIVIZIG igazgatója.
A beruházás részeként további víz-
visszatartó műtárgyak újulnak meg 
a Kállai-főfolyás medrében. A mű-
ködtetés érdekében ugyanis elen-
gedhetetlen a tározó vízállásának 
és a tározóból kifolyó víz mennyi-
ségének a folyamatos ismerete. Eh-
hez vízszint érzékelők épülnek ki, 
a mért adatok pedig megjelennek a 
FETIVIZIG távjelző rendszerében. 
Ezen kívül a fenntartási munkákat 
végző gépek részére egy raktár és 
géptároló is kialakításra kerül.
-Várhatóan jövő évre áthúzódnak 
a kivitelezési munkák, de ezek a 
tározótér használatba vételét nem 
befolyásolják. A projekt teljes be-
fejezésének határideje jövő év no-
vembere, aminek eredményeként 
megújul a harangodi tó és a Kállai-
főfolyás, növelve a térség vízgaz-
dálkodási lehetőségét és a belvízi 
biztonságot – tette hozzá Bodnár 
Gáspár igazgató.
-Bízok benne, hogy a szakemberek 
mihamarabb elvégzik a rekonstruk-
ciós munkákat, s mi, nagykállóiak 
visszakapjuk a tó által nyújtott le-
hetőségeket és élvezhetjük annak 
szépségét – mondta el a harangodi 
felújítással kapcsolatban Horváth 
Tibor, Nagykálló Város polgármes-
tere.

Folytatás az 1. oldalról!
Mi pedig, anyaországban élők 
mindig nyújtsunk segítő kezet a 
határainkon kívül rekedteknek és 
viseljük szívünkön sorsukat. Le-
gyünk büszkék magyarságunkra, 
Magyarországra!”
Nagykálló polgármesterének gon-
dolatai után a Meglepetés Ének-
együttes és a Rózsafa Citeraegyüttes 
tagjai a Magyar vagyok című 
dalt adták elő. Ezt követően a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Szabolcsi Kata az 
ország 100 éve elszenvedett vesz-
teségeiről szólt, arról, hogy 1920. 
június 4-én az ország végleg elve-
szítette területének kétharmadát, 
lakosainak száma 18,2 millióról 
7,6 millióra esett vissza. Mintegy 

3,3 millió magyar rekedt kívül az 
új magyar állam határain, azaz ma-
gyarok kerültek szülőföldjükön ki-
sebbségbe. 
Trianon 100. évfordulóján, június 
4-én 69 országban, 2194 települé-
sen 4850 regisztrált tűzrakóhelyen, 
köztük Nagykállóban is őrtüzet 
gyújtottak 20 óra 20 perckor, de 
városunkban ennek egy látványos 
módját választották. A Nagykállói 
Csillagösvény Íjász Egyesület tag-
jai ugyanis tüzes nyilakat lőttek a 
harangodi dombon felállított mág-
lyára, s így lobbantották azt lángra.
Az emlékező, megrendítő, de 
nemzeti összetartozásunkat is jel-
képező napot a Székelyhimnusz 
közös éneklése zárta Nagykálló-
Harangodon.

Trianon 100. évfordulójára 
emlékeztek Nagykállóban

Kitüntető díjak odaítélése

Ahogy csak ritkán látjuk: a harangodi tározó medre madártávlatból

Az elkészült térkövekből hamarosan járda épül

Nagykálló Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete felhí-
vás tesz közzé a városi kitüntető 
díjak odaítélésével és adományo-
zásával kapcsolatban. 

- Nagykálló Város Díszpolgára 
cím adományozható annak a sze-
mélynek, aki valamely kiemelke-
dően jelentős munkájával, vagy 
egész életművével a városon belül, 
vagy pedig azon kívül olyan álta-
lános elismerést szerzett, amely 
hozzájárult a város jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamuta-
tó emberi magatartását köztisztelet 
övezi.

- Ámos Imre-díj adományozható 
azoknak a személyeknek és kö-
zösségeknek, akik a város kulturá-
lis, művészeti életében, népművé-
szeti hagyományainak ápolásában 
hosszú időn át kiemelkedő munkát 
végeztek vagy jelentős művészi 
alkotással járultak hozzá a város 
hírnevének öregbítéséhez, illető-
leg művészi alkotásuk általános 
elismerést vívott ki a művészeti 
életben a műértő közösség köré-
ben.

- Szilágyi István-díj adományoz-
ható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedő 
eredményt értek el az óvodai, isko-
lai oktató-nevelő munkában, magas 
fokú pedagógiai és szakmai felké-
szültségük alapján élen járnak a ha-
tékony pedagógiai módszerek ki-
dolgozásában és alkalmazásában.

- Korányi Frigyes-díj adományoz-
ható a város egészségügyi és szoci-
ális ellátása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet kifejtő orvosnak, 
gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő 
személyzetnek, szociális intézetben 
dolgozónak, valamint példaértékű 
munkát végző közösségnek, karita-
tív szervezetnek.

- Nagykálló Városért-díj adomá-
nyozható azon személyek vagy 
csoportok részére, akik a város 
közéletében  kiemelkedő munkát 
végeztek, tevékenységükkel elis-
merést vívtak ki a lakosok vagy a 
szolgáltatást igénybe vevők köré-
ben. Akik anyagi hozzájárulással 
vagy tevékenységük eredménye ré-
vén történő hozzájárulással kiemel-
kedő módon támogatják Nagykálló 

Város lakosait, rendezvényeit, a 
város fejlődését.

Amennyiben ismer környezetében 
olyan nagykállói lakost, aki Ön sze-
rint alkalmas és méltó lehet a kitün-
tető szakmai elismerés valamelyiké-
re, kérem, 2020. július 1-ig tegyen 
javaslatot az illető személyére.
A városi kitüntető díj adományo-
zására javaslatot tehet: a polgár-
mester, a képviselők, a bizottságok 
tagjai, továbbá nagykállói szakmai 
és civil szervezetek, egyesületek, 
intézmények, illetve - legalább - 10 
nagykállói állandó lakóhellyel ren-
delkező lakos.
A javaslatokat postai úton, vagy 
személyesen Nagykálló Város pol-
gármesterének kell benyújtani. Az 
illetékes bizottság véleményezése 
után a polgármester a képviselő-tes-
tület elé terjeszti a javaslatot, amely 
minősített többséggel dönt a díj 
odaítéléséről. 
A díjak átadására az Államalapítás 
ünnepe alkalmából, augusztus 20-
án megrendezésre kerülő progra-
mon kerül sor.

Horváth Tibor
polgármester

A város útjaihoz a térköveket 
saját üzemben és berendezéssel 
állítja elő Nagykálló önkormány-
zata. 

A közmunkaprogramban részt vevő 
munkatársak már évek óta készí-
tenek nagy szilárdságú, fagyálló, 
méretpontos elemeket, amelyeket 
aztán a város különböző pontjain 
épülő gyalogutak, közterek, járdák, 
parkolók kiépítésekor használnak 
fel. 
A térkő tulajdonságainak köszön-
hetően télen-nyáron flexibilis. Év-
tizedeken át kifogástalan marad, 
nagyobb erő hatására nem reped 
vagy sérül meg, kopásállósága 
kimagasló. A betonjárdával ellen-
tétben a térkő nagyobb hőmérsék-
let-ingadozásra sem repedezik be 

vagy porlad el, jó a vízelvezetése, 
a hézagok könnyen elnyelik az eső-
vizet. 
- Az idei évben készített térkő-
burkolat mennyiség elsősorban a 
Korányi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola, Gimnázium mel-
letti és az MSZC Budai Nagy Antal 
Szakgimnázium tornaterme előtti 
üres területre kerül, ahol sétautakat 
és parkolót szeretnénk kialakítani. 
Ez a tér már eddig is ezt a funkciót 
töltötte be, de főleg esőzések után 
elég mostoha körülmények között 
lehetett itt megállni – mondta Hor-
váth Tibor, Nagykálló polgármes-
tere, aki hozzátette: terveik között 
szerepel, hogy a jövőben egy új 
gyártóberendezéssel még nagyobb 
mennyiségben és jó minőségben 
készüljön térkő Nagykállóban.

Harangodon az eseményre érkezőknek fáklyák fénye világította meg a meg-
emlékezés helyszínéhez, a tánccsűrhöz vezető utat
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Tart a Kisbalkányi út felújítása

Az üzemeltető örömmel tájékoz-
tatja régi és új vendégeit, hogy 
az Óbester Étterem és Kávézó 
június 22-én újra nyit!

-Minőségi környezetben, minő-
ségi szolgáltatások. Ezt tűztük ki, 
mikor néhány hete elkezdtük az 
Óbester Étterem és Kávézó belső, 
éttermi részének felújítását. Sajnos, 
a veszélyhelyzet miatt mi is kény-
telenek voltunk bezárni a vendég-
látóhelyet, de így lehetőség adódott 
arra, hogy kisebb felújításba kezd-
jünk, amit máskor, nyitvatartás 
ideje alatt nem tudnánk elvégez-
ni – mondta Szabolcsi Kata, a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője. – Nagyon fontos-
nak tartom, hogy versenyképessé 
tegyük az éttermet, s ennek része 
az is, hogy igényes környezetet te-
remtsünk, ahová jó betérni, s élvez-
ni a vendéglátás igazi örömét. Ahol 
az emberek – a karantén feloldása 
után – megünnepelhetik a találko-
zásokat, megtarthatják az elmaradt 
ünnepi eseményeket, különleges 
alkalmakat, vagy csak együtt le-
hetnek, jót beszélgetnek egy finom 
étel vagy ital mellett. 
Szabolcsi Kata elmondta, hogy az 
új arculat megteremtése érdeké-
ben, az átalakítási munkák során 
az eddigi fehér helyett, színeket 
„kapnak” a falak és megújul a pad-
lózat. A kerthelyiségben az épület 
falának és a pillérek lábazatának 
helyreállítása történik meg, ame-

lyeken repedések, salétromosodás, 
vakolathullás jelei mutatkoznak, a 
vendégfogadó térben pedig a pult 
cseréjére kerül sor.
Az Óbester Étterem és Kávézó 
előreláthatólag 2020. június 22-én 
nyílik meg kellemes környezetben, 
ízletes ételekkel és kedvező árak-
kal. Egyelőre hétfőtől péntekig 8 és 
16 óra között tartanak nyitva, azon-
ban továbbra is helyet biztosítanak 
családi események, céges rendez-
vények megtartására - Nagykálló 
központjában.

Új belső, új megjelenés  
a megszokott helyen

A Belügyminisztériumtól nyert 
támogatásból és önkormányzati 
forrásból megújult a közel 900 
méter hosszú Kisbalkányi út.

Május közepén kezdődött a 
Kisbalkányi út felújítása. Az itt la-
kók régóta vártak már erre, hiszen 
esős időben megállt a víz az úton, 
nem folyt el a csapadékelvezető 
csatornába, nem volt könnyű köz-
lekedni, különösen gyalogosan, 
mivel nincs kiépített járda. A mos-
tani felújítás ezt az áldatlan állapo-
tot hivatott megszüntetni. 
-Első lépésben a padka megépíté-
sére került sor, majd az út egy ré-
szén (az őrház felőli szakaszon) a 
burkolat felújítása is megtörtént. 
A kivitelezést végző szakemberek 
előbb a padka mellett kb. egy méte-
ren felvágták és felszedték az utat, 
majd szakszerűen szintbe hozták, 

kijavították az egyenetlen felüle-
tet, hogy az esővíz ne álljon meg 
az úttesten, hanem a csapadékvíz 
elvezetőbe jusson. Ennek köszön-
hetően télen a fagy nem tesz kárt a 
burkolatban és nem nyomja szét a 
padkakövet. A kivitelezési munka 
második lépéseként az út több mint 
400 méter hosszú szakaszát leasz-
faltozzák, ott, ahol a burkolat el-
használódott, hiányos, illetve több 
helyen kátyúzás történt rajta – tájé-
koztatott Horváth Tibor, Nagykálló 
polgármestere a felújítási munkák 
helyszínén.
Az önkormányzat a felújítási mun-
kák elvégzésére már korábban pá-
lyázatot nyújtott be, aminek ered-
ményeként múlt év augusztusában 
14 998 170.- Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyertek a Belügymi-
nisztériumtól, amihez Nagykálló 
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millió forint saját forrást biztosí-
tott.
- A pályázat készítésekor nem 
került bele, hogy az úton óriási 
szintbeli különbségek, problémák 
vannak, így az elnyert támogatás 
és az önerő nem fedezte a munka-
végzés teljes költségét. A kivitele-
zés során kiderült, hogy további, 
nagyjából 2 millió forintra lenne 
szükség ahhoz, hogy a területen, a 
Kisbalkányi út teljes hosszán mi-
nőségi és tartós munka valósuljon 
meg. Ezért a plusz kiadást az ön-
kormányzat tartalékából biztosítot-
ta erre a célra - mondta el a város-
vezető. -Jelenleg a Kisbalkányi út 
egyik oldalán sincs kiépített járda, 
ezért az idei évben az önkormány-
zat által gyártott térköveket jövőre 
ezen az útvonalon szeretnénk majd 
felhasználni – tette hozzá Horváth 
Tibor polgármester.

A Nagykállói Hírmondó előző 
számában Győző György Tordai 
Zoltán fafaragót kérdezte munká-
járól, ami a hobbija is. Valóban a 
munkája a hobbija?
Valóban így van, szerencsésnek tartom 
magam, hogy a munkám egyben a hob-
bim is. De vállalkozó is vagyok, tavaly 
indítottam a vállalkozásomat, kül- és 
beltéri, főleg egyedi bútorok készíté-
sével foglalkozom, így elsősorban a 
megrendelők igénye szerint készítek 
egy-egy terméket, ami nem feltétlenül 
hobbi, de nagy örömmel teszem, mert 
azzal az (alap)anyaggal foglalkozha-
tom, ami az életem része.  

Hogyan találják meg Önt a megren-
delők?
Nem hirdetek sehol, évek óta „kézről, 
kézre adnak” a megrendelők, tehát 
egyik munka hozza a másikat. 

Ebből adódik Győző György 
következő kérdése, hogy a 
mai, modern világban, amikor 
egyszerhasználatos tárgyak vesz-
nek bennünket körül, meg lehet 
ebből élni?
Meglehet, mert sokan vannak, akik 
nem a tucat termékeket keresik, ha-
nem az egyedi megoldásokat.

Melyik munkája volt az, ame-
lyiknek a megvalósítása „feladta 
a leckét”, kihívás volt az Ön 
számára?
Egy napkori családi ház, ahol min-
den helyiségben, illetve az udvaron 
is általam készített bútorok vannak. 
Ez nagyon kedves munka számom-
ra, ami egy fürdőszoba szekrénnyel 
kezdődött, aztán jött a konyha, a 
háló-, majd a gyerekszoba, most pe-
dig a kerti bútorokat és a játékokat 
készítem. 
Másik nagy projektem egy debreceni 
szendvicsbár berendezéseinek a meg-
valósítása. A belvárosban egy kikötő 
hangulatát teremtik meg az általam 
készített bútorok, dekor elemek.

Milyen fával szeret leginkább 
dolgozni?

Tömör fával, de az utóbbi időben 
inkább a rusztikus vonalat részesí-
tem előnyben. Fontosnak tartom az 
újrahasznosítást, ezért régi építőele-
meket, használati tárgyakat alkotok 
újjá, nem szeretem, ha hulladék lesz 
a fából. Dolgoztam már 200 éves ge-
rendával is. Az ilyen anyagok beszer-
zésére az internet jó lehetőséget biz-
tosít. De gyűjtöm a régi vasalatokat, 
ablakzsanérokat, kapupántokat – ja-
varészt szintén az internetről.

Édesapja foglalkozása – Tordai 
János Népi Iparművész, Király 
Zsiga-díjas fafaragó, a Népművé-
szet Ifjú Mestere - determinálta az 
Ön útját, a munkáját, amiben van 
hagyományőrzés, népművészet és 
modernitás is. 
Nem nevezném hagyományőrzés-
nek, ugyanakkor alkalmazom azokat 
a régi technikai fogásokat, amelyek 
ma is megállják a helyüket. Illetve az 
az elvem, hogy ahány éves egy fa, az 
abból készült eszköz, tárgy is tartson 
legalább annyi ideig. Sajnos, kevesen 
osztják ezt a véleményt. Azt szoktam 
mondani, hogy a fa megválogatja az 
embereket, tehát aki fából készíttet 
magának használati tárgyakat, az 

környezettudatos, szereti a természe-
tet és meggondolja, hogy mire adja 
ki a pénzét.

Van kedvenc munkája, alkotása?
Egyik tavalyi munkám. A Téka 
Népművészeti Tábor szervezőjétől, 
Kerezsiné dr. Kulcsár Annamáriától 
kaptam a felkérést, hogy készítsem 
el a TÉKA feliratot a domb oldalán. 
Mikor meghallottam, talán én vol-
tam a legnagyobb ellenzője ennek 
az ötletnek, majd mikor megláttam a 
faanyagot, változott a véleményem. 
Ancsi ugyanis kőrisfát hozott. Azt 
gondoltam, talán van jogosultságom 
ahhoz, hogy elkészítsem ezt a mun-
kát, hiszen a Nagykállóban rendezett 
valamennyi Téka táborban, plusz ket-
tőben Boldogkőváralján részt vettem. 

Ekkora dilemmát jelentett ez a 
munka Önnek?
Igen, mert a Harangodon, az Ekler 
Dezső által tervezett, világszínvo-
nalú építmények mellett nem lehet 
bármit csak úgy megvalósítani. Ott 
a helyszínen készült az alkotás, majd 
a felállítása is kedves emlék marad 
számomra, mert az első táborozók 
segítségével került a helyére ez az 
emblematikus felírat, amely pozitív 
fogadtatásra talált.

A Téka tábor egyébként milyen 
szerepet tölt be az Ön életében?
A fafaragás mellett a másik nagy 
szerelem az életemben. Nagyon 
sok tapasztalatot, értékes emberi 

kapcsolatot köszönhetek ennek az 
egyedülálló rendezvénynek. Hogy 
csak néhány nevet említsek: Berecz 
András, Lovasi András, Vadadi Ad-
rienn meseíró, Grandpierre Attila, a 
Vágtázó Halottkémek frontembere 
- megfordult már itt. A Téka tábor 
egy kulturális olvasztótégely, ahol a 
világ számos országából, különböző 
világlátású emberek vesznek részt, 
akik együtt tudnak beszélgetni úgy, 
hogy nem esnek egymás torkának, 
mindenki meghallgatja a másik véle-
ményét... és ez jó, páratlan ebben az 
országban. 

Mindezek mellett mivel tölti a 
szabadidejét, ha van ilyen?
Kell, hogy legyen, ugyanis két éve 
kaptam egy vizslát és neki hatalmas 
a mozgásigénye. Ha több szabad-
időm lenne, akkor egyedi alkotáso-
kat készítenék, elsősorban bontott, 
újrahasznosított anyagból, amit régi 
használati tárgyak – mosógép, kerék-
pár stb. – alkatrészeivel ötvöznék.

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a 
válaszadás jogát az Ön által feltett 
kérdésre?
Bakk Ferenc fodrászt kérdezném, 
hogy milyen hozott anyagból dol-
gozni? Általában a harangodi erdő-
ben futunk össze, szó szerint, mert 
ő sportol, én pedig a kutyával sétá-
lok, ezért arra kérem, hogy beszéljen 
a sportról, milyen szerepe van az ő 
életében?

Fontos munkafolyamat kezdődött
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A gyermekeket  
ünnepelték 

Helyére került

A 10 hektáron elterülő természe-
ti csoda, Harangod ikonikussá 
vált épületeivel, nővény és 
állatvilágával mindig is a 
nagykállóiak és a környéken 
élők kedvelt kirándulóhelye. 

Ez a táj az állandóság és a változás 
furcsa kettősségét mutatja látoga-
tóinak, hiszen szépsége állandó, 
ugyanakkor folyton magán hordoz-
za a változás jegyeit. Mert minden 
év tartogat valami újat, mást, töb-
bet… Az idei is. Hogy pontosan mit, 
arra a Nagykálló-Harangodi Üdü-
lőterületet üzemeltető Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, Szabolcsi Kata adja meg a 
választ. 

 A járvány-
veszély mi-
att hozott 
korlátozások 
r é s z l e g e s 
feloldásának 
köszönhető-
en, már má-
jus közepén 
megnyílt a 
lehetősége 

annak, hogy a látogatók ismét bir-
tokba vegyék Harangodot. Termé-
szetesen az élet a karantén ideje 
alatt sem állt meg a területen. Első 
lépésben a büfé épületét újítottuk 
fel, kicseréltük az elektromos háló-
zatot, ezután festettünk, takarítot-
tunk, majd feltöltöttük áruval. Idén 
tavasztól ugyanis minden szomba-
ton és vasárnap, programtól függet-
lenül, 11 és 17 óra között nyitva tart 
a büfé, ahol a megszokott étel és 
italkínálattal várjuk a vendégeket.
A könnyebb tájékozódás és az egy-
séges arculat jegyében a területen 
fából készült információs táblát 
helyezünk el, amelyre felkerülnek 
a területhasználattal kapcsolatos 
előírások, tájékoztatók, például hol 
található dohányzásra kijelölt hely, 
vagy szabadtéri tűzgyújtásra alkal-
mas hely stb. Elkezdődött az elkor-
hadt, balesetveszélyes kandelábe-
rek cseréjére is. Ezeken a tájba illő, 
organikus tárgyakon Tordai János 

fafaragó, Népi Iparművész díszítő 
motívumai jelennek meg. 
Költségkeretünk ugyan nem elegen-
dő nagyobb felújítási munkálatok-
ra, viszont az állagmegóvást el kell 
végezni. Például időszerűvé vált a 
kihelyezett fa eszközök, tárgyak 
felújítása, csiszolása, újrafestése. A 
területen dolgozó munkatársak kis 
létszáma miatt erre nincs lehetősé-
günk, ehhez szükségünk lenne egy 
kis társadalmi összefogásra.

Ezt konkrétan mit is jelentene?
Arra gondolok, hogy azok, akik 
szívügyüknek érzik – az országos 
szinten is egyedülálló - harangodi 
terület megóvását, azok az emberek 
– helyi lakosok, civil szervezetek 
tagjai - szabadidejükben, vagy hét-
végén segítenék a felújítási munkát, 
amihez csupán egy csiszolópapírra 
és egy ecsetre lenne szükség.

Pontosan milyen felújításáról 
lenne szó?
Gondolok itt elsősorban padok, 
asztalok, játékeszközök, hulladék-
gyűjtők, a büfé előtti filagória tar-
tóoszlopainak festésére. Ezt 30-40 
önkéntes néhány nap alatt eltudná 
végezni.

Milyen munkákat terveznek még 
az idei évben elvégezni a Haran-
godon?
A közfoglalkoztatási program kere-
tében két bungaló épül majd, ame-
lyekben szálláshelyeket alakítunk 

ki, magasabb komfortfokozattal, 
mint az erdei iskola épületében.

A korlátozó intézkedések 
feloldása után mi a helyzet a 
Nagykálló-Harangodra tervezett 
programokkal?
A nagyrendezvények, az 500 főt 
meghaladó programok kivételé-
vel minden más jellegű program, 
megszervezése engedélyezett a te-
rületen - az egészségügyi ajánlások 
és szabályok betartása mellett. Na-
gyon sok elmaradt programot tarta-
nak a következő hetekben Haran-
godon, ilyenek a napközis táborok, 
ballagások és egyéb családi esemé-
nyek. A korlátozás feloldása után 
azonnal jelentkeztek új foglalások 
is a következő hónapokra.

Hosszú távra Önnek milyen ter-
vei vannak a Harangodra vonat-
kozóan?
Lennének elképzeléseim, elsősor-
ban a tekintetben, hogy olyan le-
hetőséget teremtsünk, amely minél 
több látogatót csábít Harangodra, s 
nem csak egy hosszabb-rövidebb 
sétára, hanem akár több napra is. 
Ehhez azonban olyan infrastruktú-
rára lenne szükség, amire jelenleg 
nincs lehetőségünk, pénzügyi fe-
dezetünk. Én például egy turisz-
tikai központban gondolkodnék, 
szálláshelyekkel, tanösvénnyel, 
madárlessel, vízi szórakozási lehe-
tőséggel stb., amelyek minden kor-
osztály számára vonzóak.

Harangod visszavár

A Nagykállói Hit Gyülekezete a 
„3D Nyomtatás a koronavírus 
ellen” önkéntes csoport támoga-
tásával május elején arcpajzso-
kat adományozott a nagykállói 
Idősek Otthona, a háziorvosok 
és a Sántha Kálmán Szakkórház 
dolgozói részére. 

Kárpáti Ernő, a Hit Gyülekezete 
lelkésze elmondta, hogy összesen 
60 darab arcpajzsot osztottak szét 
városunkban. 
A koronavírus elleni védekezés 
során jelenleg az arcmaszk és a 
kesztyű a legelterjedtebb, de egyre 
gyakrabban látni a mindennapok-
ban is műanyag arcpajzsokat. Ez 
a védőeszköz hatékonyabb, mert 

az átlagos termékekhez képest na-
gyobb felületen védi az arcot, ki-
sebb a súlya, így a hosszan tartó 
viselést könnyíti. Előnye az is, hogy 
a pajzs megfelelő szappanos vagy 
szokásos fertőtlenítőszerekkel tör-
ténő lemosás után újra használható 

– sok arcmaszkot viszont nem sza-
bad többször felhasználni. Viselése 
kényelmesebb és megakadályozza, 
hogy az emberek megérintsék az ar-
cukat. Ám ami a legfontosabb, hogy 
a pajzsok jelentősen csökkenthetik a 
vírusok belélegzésének mértékét.

Arcpajzsokat adományoztak Nagykállónak

Május utolsó vasárnapján 
a gyerekeké volt a főszerep, 
minden róluk és nekik szólt - 
Nagykállóban is. 

Nagykállóban idén Harangodon 
tartották a gyereknapi rendezvényt. 
Számos programmal várták a nagy-
érdeműt, ahol a hűvös, borongós 
idő ellenére is nem volt hiány gye-
rekzsivajból, a futkározó apróságo-
kat fürkésző szülői szempárokból. 
A napot a tánccsűrben rendhagyó 
zenebölcsőde nyitotta Rózsa Zol-
tán ének- és népzenepedagógus 
vezetésével. A nagyobbakat ezután 

fánkevőversenyre várták a szerve-
zők, ahol a finom csemege mellé 
ajándék is járt minden indulónak. 
A játékos vetélkedő következő for-
dulóját, a zsákban futást, a szemer-
kélő eső miatt, a csűrben tartották, 
míg a harangodi étkezőben egész 
nap hosszú sor állt csillámtetkóra, 
arcfestésre, hajfonásra várva. Sok 
fiatal, főleg kisiskolás korú várta a 
tavalyi év legjobb magyar Tik Tok 
videósát, Czura Karinát, aki kö-
zönségtalálkozóján mindegy egyes 
lelkes rajongóját nagy szeretettel 
fogadott, sőt, közös kis produkciót 
is készített velük.

A Zöld Nagykálló Projekt kere-
tében létrejött sétaövezetben, a 
Debreceni út elején, a református 
templom mellett, a kivitelezést 
végző szakemberek az elmúlt hó-
napokban kiépítették a parkolót és 
a járdát; fákat, cserjéket ültettek a 
területre; kihelyezték, majd rög-
zítették a padokat, május végén 
pedig felállították a kondipark esz-
közeit.
A kültéri fitnesz-szigetre hat da-
rab kondigép - bicikli, bicepsz- és 
comberősítő – került. A szakembe-
rek a nagy teherbírású eszközöket 
alábetonozták, majd rögzítették is 
azokat. 
A „Zöld Nagykálló projekt – 
Nagykálló városközpontjának 

környezet és energiatudatos meg-
újítása” című projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
A sétaövezet munkálatai ezzel nem 
értek véget, a sétány és a parkoló 
megvilágítását ugyanis kandelábe-
rek kiépítése szolgálja majd, amit 
Nagykálló Város Önkormányzata 
saját forrásból 
finanszí-
roz. 

Tordai János munka közben

Mozgásra csábít

Arcpajzsok a hatékony védekezés érdekében

Szabolcsi Kata
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Ismét gyerekzsivajtól hangosak  
az óvodák és a bölcsődék

Mobiltelefont kaptak 

Folytatás az 1. oldalról!
A szülők nem léphetnek be az épü-
letbe, a főbejáratnál a dajka néni 
veszi át az óvodásokat, akik to-
vábbra sem hozhatnak be otthoni 
játékot, vagy egyéb tárgyat, az ágy-
neműt fertőtlenítés céljából szer-
dán és pénteken haza adjuk – so-
rolta Nagy Tamásné, a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda vezetője. 
Az intézményben jelenleg hét óvo-
dai csoportban fogadják a gyerme-
keket. Nem kötelező óvodába jön-
ni, aki megtudja oldani gyermeke 
felügyeletét, annak nem kell iga-
zolnia a távolmaradás okát. A szü-
lőket azonban arra kérik, hogy aki 
szeretné vinni, előtte legalább két 
nappal e-mail-ben jelezze szándé-
kát. Továbbá kérik a szülőket, hogy 
a gyermekeket csak akkor vigyék 
közösségbe, ha egészségesek. 
-Az ügyeleti időszak alatt is ta-
pasztaltuk, hogy a hozzátartozók 
együttműködőek és elfogadták a 
biztonságos működésre vonatkozó 
szabályokat. Örömmel fogadták az 
óvodák újra nyitását, de a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a többség 
egyelőre nem él ezzel a lehetőség-
gel, hanem várja a szeptemberi kez-
dést – tette hozzá Nagy Tamásné 
óvodavezető, illetve elmondta, 
hogy a Nagykállói Brunszvik Te-
réz Óvoda nyári nyitvatartásáról a 
későbbiekben tájékoztatják a szü-
lőket.
A márciusban meghozott rendelet 
visszavonásával május 25-től az 
önkormányzati bölcsődék is tel-
jes kapacitással működnek. Így a 
nagykállói Pindur Palota Bölcsőde 
kapuja is megnyílhatott ezen a na-
pon. Azonban az elmúlt hónapok 
sem teltek tétlenül, mivel az épü-

letben kisebb javításokat végeztek 
és fertőtlenítettek.
-A két bölcsődei csoportunkba 
20 kisgyermek érkezett. Nagyon 
ügyesek a gyerekek, azonnal fel-
találták magukat, volt, aki a ko-
rábban kedvelt játéka felé vette 
az útját, míg mások közös játékba 
kezdtek, egyszóval minden úgy 
ment, mintha nem is hagyták vol-
na ki ezt a több mint két hónapot 
- mondta el Oláh Kata, a Pindur 
Palota Bölcsőde mb. vezetője. – A 
fertőzések lehetőségének vissza-
szorítása érdekében megtettük a 
szükséges lépéseket, figyelembe 
vettük a szakszervezet korábban, 
e témában közreadott ajánlását is. 
A bölcsődébe járó gyermekek és a 

dolgozók egészségének védelme 
érdekében a szülők fokozott figyel-
mére, együttműködésére is szük-
ség van. A vészhelyzet továbbra 
is fennáll, a fertőzésveszély nem 
múlt el, ezért mostantól, mindany-
nyiunk egészségének megőrzése 
érdekében, a gyermekek érkezése-
kor lázmérés, kézfertőtlenítés után, 
a bölcsőde bejárati ajtajában törté-
nik az átadás/átvétel – tájékoztatott 
a mb. intézményvezető. Oláh Kata 
beszámolt arról is, hogy a fenntartó 
idén nyárra – a korábbi egy hóna-
pos (augusztusra) - tervezett zárva 
tartás helyett két hét szünetet en-
gedélyez az intézménynek. Ennek 
időpontja: 2020. augusztus 17. és 
31. között lesz.

Májusban a Nagykálói Általános 
Iskola 24 tanulója kapott - a 
digitális oktatáshoz szükséges - 
okostelefont.

A Nyíregyházi Tankerületi Köz-
pont fenntartásában működő három 
köznevelési intézmény 72 tanulója 
mobileszközt kapott az Önkéntes-
séget és Adományozást Koordináló 
Akciócsoport közreműködésével, 
az Innovációs- és Technológiai Mi-
nisztérium és a Magyar Telekom 
jóvoltából. A kezdeményezésnek 
köszönhetően így olyan diákok 
jutottak eszközökhöz, akik eddig 
nem tudtak részt venni a digitális 
oktatásban, mert nem rendelkeztek 
az ehhez szükséges technikai fel-
szereléssel.
-Ibrány és Tiszavasvári mellett a 
Nagykállói Általános Iskolába is 
megérkezett 24 darab okostelefon. 
Az eszközöket olyan hátrányos 
helyzetű, több gyermeket nevelő 
családoknak adtuk át személyes 
használatra, ahol a digitális oktatás-
hoz nélkülözhetetlen, internetelé-

rést is biztosító informatikai eszköz 
eddig nem állt rendelkezésre. A 
gyermekek nagy örömmel vették 
át a készülékeket, melyek segítsé-
gével ők is részeseivé válhattak az 

online térben, virtuális tantermek-
ben megvalósuló tanítási-tanulási 
folyamatnak – tájékoztatott Dubász 
Éva, a Nagykállói Általános Iskola 
igazgatója.

A közelmúltban újra megnyitott 
Pindur Palota Bölcsőde udvarán 
a gyerekek nagy örömmel vették 
birtokba az új játékokat.

Színesek, látványosak azok a játé-
kok, amelyek a közelmúltban ke-
rültek a bölcsőde udvarára. A ve-
szélyhelyzet kihirdetését követően 
a nagykállói intézmény is bezárt, de 
ezidő alatt az épületen kívül és belül 
is munkálatok folytak. A Szivárvány 
Tagóvodában zajló felújítási mun-
kák során a bölcsődében is kisebb 
javításokat végeztek a szakembe-
rek, a dolgozók és az intézménybe 
járó gyermekek hozzátartozói pedig 
az udvart tették rendbe.
-A február elején megtartott jóté-
konysági bálunk bevételét az idei 
évben a bölcsőde udvarának szépí-
tésére és kinti játékok vásárlására 
fordítottuk. Megújult a homokozó, 
a babaház, a padok és az asztalok, 
emellett vidám, színes mesefalat 
festettünk, új hernyó alagutat vásá-
roltunk, illetve új zöldövezeti me-

zítlábas ösvényt alakítottunk ki. A 
gyerekek nagy örömmel fogadták 
és vették birtoka ezeket az új, krea-
tív eszközöket. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Nagykálló 
Város polgármesterének, Horváth 
Tibornak, munkatársaimnak és a 
bölcsődébe járó gyermekek szü-
leinek, akiknek segítségével és 
együttműködésével megújulhatott 
intézményünk udvara – mondta 
Oláh Kata, a Pindur Palota Bölcső-
de mb. vezetője.

A Nagykállói Általános Iskola 
tanulói, Pataki Asztrik és Plajos 
Zsolt nyerték az Időutazó Orszá-
gos Történelem Levelezőverseny 
7-8. évfolyamosoknak meghirde-
tett csapatversenyét.

-Meglepődtünk és váratlanul ért 
minket a győzelem. Egyszerre meg-
tiszteltetés és nagy öröm számunk-
ra – így vélekedett a két fiú, amikor 
tudomást szereztek arról, hogy saját 
korcsoportjukban első helyen zárták 
a Hebe Kft. szervezésében meghir-
detett országos versenyt. A szerve-
zet hosszú évek óta rendez általános 
és középiskolás diákok számára kü-
lönböző tantárgyakból két-, illetve 
négyfordulós, egyéni és csapatver-
senyeket. Iskolánk idén egy nyolca-
dikos csapatattal nevezetett az Idő-
utazó történelem versenyre.
A négy forduló négy eltérő téma-
kört dolgozott fel (Rákóczi sza-
badságharc; Konfliktushelyzetek a 
magyar történelemben; Híres fel-
találók és találmányaik; Környe-
zeti katasztrófák a múltban és ma), 
a csapatok pedig a hagyományos 
feladatokon túl projektfeladatok és 
naplóírás segítségével mélyedhet-
tek el az egyes témákban.
- A feladatok kreatívak, ötletesek 
voltak, mindig kiegyensúlyozottan, 
részenként fedték le az adott témát. 
Élmény volt rajta dolgozni, különö-
sen a napló írása fogott meg – ösz-
szegezte a versennyel kapcsolatos 
tapasztalatait Pataki Asztrik (8.b 
osztály), a csapat egyik tagja.
– Nekem az tetszett leginkább, hogy 
a régebbi, történelmi események 
mellett belecsempésztek egyéb té-
mákat, például mai eseményeket 
is – egészítette ki az elmondottakat 

Plajos Zsolt (8.b osztály), a csapat 
másik tagja.
És valóban, a naplóírásnak kö-
szönhetően a fiúk elképzelhették, 
milyen lehetett Vujity Tvrtkoval 
forgatni Csernobilban, egy kuruc 
katona bőrébe bújva írhattak leve-
let az otthonhagyott családjuknak, 
szabadságon tartózkodó jegyzőként 
hallgathatták meg egy kaszinóban 
Kossuth Lajos és Széchenyi István 
szenvedélyes vitáját, illetve idő-
géppel repülhettek vissza a XIX. 
századba, hogy az ipari forradalom 
vívmányairól készíthessenek rek-
lámplakátot. A csoportos, kreatív 
feladatok segítségével pedig poli-
tikai programot írhattak Koppány-
nak és Szent Istvánnak, rajzolhattak 
Rákóczi életeseményeivel tűzdelt 
„óriás” térképet, lapbookot készít-
hettek, amellyel tíz híres magyar 
feltalálónak állíthattak emléket és 
gondolattérképen vázolhatták fel, 
szerintük milyen okok vezettek a 
2019/2020-as ausztrál erdőtűzhöz.
A csapat magas színvonalon teljesí-
tett az egész verseny során, amelyet 
az egyes fordulók utáni visszajelzé-
sek, a sok dicséret és az elért ered-
mény is alátámaszt: a megszerez-
hető 280 pontból 275,5 pontot értek 
el. A verseny szervezői oklevéllel 
és ajándékcsomaggal jutalmazzák 
a munkájukat, amelyet postai úton 
juttatnak el intézményünkbe.
Szeretettel gratulálok a fiúknak, kö-
szönöm a munkájukat és a hozzáál-
lásukat. Egyúttal pedig szeretném 
köszönetemet kifejezni az őket ta-
nító valamennyi pedagógusnak az 
egyes fordulók „véghajrájában” 
tanúsított megértésükért és támo-
gatásukért!

Borsy Szilvia felkészítő tanár

Újra együtt!

Színesek, szórakoztatóak az új játékok

Új játékokkal  
gazdagodott a bölcsőde

Országos siker

A telefon segítségével már online is tanulhatnak a gyerekek
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A strandszezon idén sem marad el

Önzetlen támogatás érkezett óvodánknak

Jubiláló emlékhelyek

Folytatás az 1. oldalról!
A létesítmény idén is a megszokott nyitvatartással - 9 és 19 óra között - 
várja vendégeit. A kellemes környezetben található gyógyhatású termálvi-
zes, gyermek- és úszómedencét a fürdőzők a tavalyi áron vehetik igénybe, 
az üzemeltető ugyanis nem emelte a belépőjegyek árát.
Néhány nap múlva tehát ismét megnyitja kapuit a térség egyik közkedvelt 
fürdőhelye, a nagykállói Nap Stand, de nyitásig az üzemeltető egy játékot 
hirdet, ennek részletei az alábbiakban olvashatók:

A jubileumi év alkalmából meg-
koszorúzták a Tanoda és a Szil-
ágyi István Emlékház épületét.

Tíz évvel ezelőtt, 2010. június 1-én 
nyílt meg városunk negyedik állan-
dó muzeális kiállítóhelye, a Tanoda, 
mely iskolatörténeti emlékeinket 
őrzi és mutatja be a nagyközön-
ség előtt. A Nagykállói Általános 
Iskola alsó tagozatos épületének 
udvarában áll az egykori latin gim-
názium, akkori nevén a Schola 
Reformata Magno-Kalloviensis 
épülete, amely 1730-ban épült és 
több mint egy évszázadon át a me-
gye és a régió egyetlen gimnáziu-
maként funkcionált.
Idén ünnepli működésének 15 éves 

jubileumát a Szilágyi István Emlék-
ház és Helytörténeti Gyűjtemény, 
amelynek megnyitóját 2005. június 
4-én tartották. Az épületben nép-
rajzi és helytörténeti gyűjteményt 
talál a látogató. 
A jubileum alkalmából Horváth Ti-
bor, Nagykálló Város polgármeste-
re és Márton Lászlóné, a nagykállói 
muzeális intézmények vezetője 
koszorút helyezett el a Tanoda és 
a Szilágyi István Emlékház falán. 
Az egykor tetszetősen kialakított 
kiállítóhelyeken hol jobban, hol 
kevésbé, de meglátszik az idő vas-
foga, Horváth Tibor városvezető 
ezért elmondta, hogy a közeljövő-
ben sort kerítenek az emlékhelyek 
felújítására.

2020 februárjában regisztrált 
a Nagykállói Brunszvik Teréz 
Óvoda az „Örökbe fogadok 
egy ovit!” mozgalomhoz, amely 
hátrányos helyzetű óvodákat 
támogat.

Az „Esélyteremtő óvoda” projekt-
jében való részvételünk során hal-
lottam erről a lehetőségről. Ez a 
kezdeményezés azokat az intézmé-
nyeket támogatja, ahol hátrányos 
(HH), ill. halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH) gyermekeket ne-
velnek.
Ezután - számomra is meglepetés-
ként - hamarosan felkérést kaptam a 
kezdeményezés vezetőjétől, Baráth 
Hellától, hogy közreműködjek ado-
mány szétosztásában. Igent mond-
tam, mert azt gondoltam, hogy a 
mozgalomhoz való csatlakozás 
nemcsak intézményünk támoga-
tásának lehetőségéről szól, hanem 
kapcsolatalakítást, új együttmű-
ködéseket is jelenthet. A folyamat 
csak úgy indulhatott el, hogy Hor-
váth Tibor polgármester úr is az 
ügy mellé állt. 
A megkeresés előzménye, hogy 
egy édesanyja, Simon Katalin fi-
gyelt fel az „Örökbe fogadok egy 
ovit!” mozgalomra. A Henkel Ma-
gyarország munkatársaként indítot-
ta el a folyamatot, s ennek köszön-
hetően 17 raklapnyi tisztálkodási 
szert kaptak a szabolcsi ovisok. A 
nemzetközi vállalat magyarországi 
divíziójától érkező adománycso-
mag az OFEO (Országos Támo-
gató Programban) regisztrált, nagy 
létszámban HH és HHH gyermeket 
nevelő óvodákat érintette. A mi 
megyénkben összesen 110 óvodát, 
köztük a nagykállóit is.

Az így kapott termékek között volt: 
tusfürdő, sampon, fogkrém, amely 
hosszú ideig elegendő lesz tisztál-
kodáshoz – a mi intézményünkben 
is. A tisztálkodási eszközöket az 
óvodában fogjuk felhasználni, ezek 
segítik a higiénés szokások kialakí-
tását és az egészségre nevelés folya-
matát, illetve - az adományozókkal 
egyetértésben - az óvodai dolgozók 
is részesülnek az felajánlásból.
A mi intézményünknek szánt ado-
mányt jelenleg egyben tároljuk, az 
óvodai csoportoknak történő kiosz-
tását a rendkívüli helyzet megszűné-
se után tervezzük.
Azt gondolom, hogy az elmúlt nehéz 
napok, hetek helytállása is megerő-
síti azt a tényt, hogy az óvodákban 
– így a mi intézményünkben is – a 
munkatársak nagyon sokat tesznek 
a mindennapokban a gyermekekért. 
A felnőtteknek szánt kis csomag egy 
gesztus, amely azt üzeni, hogy meg-
határozó, esszenciális az óvodape-
dagógusok jelenléte az óvodás gyer-
mekek, a közösségünk életében.

A 17 raklapnyi terméket - azok 
szétosztásáig - a TESZOVÁL te-
lephelyen raktároztuk, Horváth 
Tibor polgármester úr közreműkö-
désével és támogatásával. Segítsé-
gét az adományozók és az óvodás 
gyermekek nevében ezúton is kö-
szönjük! A termékek kiosztásában 
társam volt Uriné Juhász Erika tag-
óvoda vezető és Kertészné Andika 
óvodatitkár.
Április 28. és május 11. között kap-
csolatba kerültünk megyénk több 
mint 100 óvodájával, az ott működő 
munkaközösségekkel, településve-
zetőkkel, akik velünk együtt nagy 
örömmel fogadták a támogatást és 
a figyelmet, amit az adományozók 
szerettek volna kifejezni.
A mozgalom vezetőitől és az Okta-
tási Hivatal „Esélyteremtő óvoda” 
projekt vezetésétől érkezett köszö-
net méltatja és mások előtt példaként 
említi az elvégzett munkánkat, és a 
város vezetőjétől kapott támogatást.

Nagy Tamásné
intézményvezető

Az örökbefogadók számos terméket adományoztak a nagykállói intézménynek

A megmentett ingatlanok múltunk egy-egy szeletét őrzik

A játék kérdése: Mikor volt Nagykállónak először közfürdője?
A) 1400-as évektől B) 1500-as évektől C) 1600-as évektől

A megfejtéseket 2020. június 20-ig várjuk e-mail-ben:  
ugyvezeto@urbsnovum.hu, vagy postai úton a 4320 Nagykálló,  

Kállai Kettős tér 1. szám alá, a borítékra írják rá: Urbs Novum Nonprofit Kft.
A helyes válaszadók között 3 darab strandbelépőt sorsolunk ki.

Értesítjük a nagykállói testvéreket, hogy 2020. jú-
lius 5-én (vasárnap) 10,30 órától a kiskállói Szent 
Erzsébet Kápolna felszentelési emléknapját tartjuk, 
melynek keretében a kápolna falán emléktáblát ava-

tunk. A szentmise nyilvános, jó idő esetén a szabad-
ban lesz megtartva.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Nagykállói Római Katolikus Egyházközség

Meghívó emléktábla avatásra

ÁLLÁSAJÁNLAT

Az álláshoz tartozó elvárások:
- szakirányú végzettség

- szakmai gyakorlat
- önálló munkavégzés

- megbízhatóság
- rugalmas szemlélet

szakképzett Gépész

Hamarosan itt a strandszezon. A Nap Strandot üzemeltető 
Urbs Novum Nonprofit Kft. a szezonra készülve

A jelentkezők önéletrajzukat az alábbi 
e-mail címre küldhetik el:  
ugyvezeto@urbsnovum.hu

Bővebb információ a +36 20 214 7134-es 
telefonszámon kérhető  

Siposné Zsákai Brigitta ügyvezetőtől

munkatársat keres, határozott idejű munkaviszonyra,  
2020. június 20. és augusztus 31. között végzett  

feladatok ellátására

ÁLLÁSAJÁNLAT

stRaNDGONDNOk

A Nap Strandot üzemeltető Urbs Novum Nonprofit Kft. 
munkatársat keres 

munkakör betöltésére.

A jelentkezők fényképes önéletrajzukat elküldhetik 
az alábbi e-mail címre: ugyvezeto@urbsnovum.hu, 

vagy postai úton a 4320 Nagykálló,  
Kállai Kettős tér 1. szám alá, a borítékra írják rá: 

Urbs Novum Nonprofit Kft.

NEM SZEZONÁLIS MUNKA!

Amit kínálunk:
- határozatlan idejű munkaszerződés

- bruttó 210 600 forintos bér

Jelentkezési határidő: 2020. június 20.

Az álláshoz tartozó elvárások:
- önálló munkavégzés
- legalább érettségi

- előny, ha villanyszerelő, vagy lakatos, vagy gépész  
szakképzettséggel rendelkezik a jelentkező

- szakmai gyakorlat
- napi 8 órás munkavégzés (hétfőtől-péntekig)

- nagy teherbírás, megbízhatóság, sokoldalúság



Kelet-Magyarország több tele-
pülésén is új üzletek nyitására 
készül a Pepcor Hungary, köztük 
Nagykállóban. 

A belvárosban, az Árpád utca ele-
jén február végén kezdődött az el-
sősorban ruházati és lakberendezési 
(non-food) termékeket forgalmazó 
áruházlánc helyi boltjának építése, 
amely mostanra már a végéhez kö-
zeledik. 

-A nagykállói 
üzlet alapterü-
lete közel 400 
négyzetméter, 
azon belül az el-
adótér és raktár 
több mint 380 
négyze tmé te r 
nagyságú lesz. 
Napokon belül 
megtörténik az 

ingatlan átadása a bérlő, a Pepkor 
Hungary Kft. számára, a továbbiak-
ban pedig már ők végzik az épület 
belső kialakítását és az árufeltöltést 
– tájékoztatott a kivitelezést végző 

TFC Ingatlan Kft. tulajdonosa, Balla 
Zoltán. - Az üzletnyitás szabálya és a 
vásárlók komfortérzete megkívánja, 
hogy a kereskedés mellett parkolókat 
alakítsunk ki, így az üzlet előtti terü-
leten 6 darab, az épület mögött pedig 
további 15-16, köztük akadálymentes 
parkolóhely építése is megtörténik. 
Mindezek után, előreláthatólag júli-
us közepén, megnyithat a nagykállói 
üzlet a vásárlóközönség előtt.
Az építmény sokak által kritikával 
illetett külső megjelenésével kap-
csolatban a kivitelezést végző vál-
lalat vezetője elmondta, hogy az 
építkezés során az egységes, össze-
függő városkép formálást is szem 
előtt tartva, az üzlet homlokzatát a 

környezetbe illő nemesvakolattal 
fedik, illetve nagyméretű üvegpor-
tálokkal látják el. A megrendelő és 
a városvezetés célja volt ugyanis, 
hogy elkerüljék a kirívó anyag-
használatot a belvárosban, hiszen 
ez megváltoztatná a környezet ka-
rakterét.
Balla Zoltán elmondta még, hogy a 
széles áruválasztékkal rendelkező 
áruházlánc nagykállói üzletnyitása 
legalább hét új munkahelyet teremt 
majd. A hamarosan megnyíló ke-
reskedésbe üzletvezető, üzletveze-
tő-helyettes és eladó-pénztáros ál-
lásokra keresik a munkatársakat, a 
részletek a http://pepco.hu/karrier/
allasajanlatok/ oldalon találhatók.

nagyKállói hírmondó Közélet 

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

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, 3600 példányban; Terjesztési reklamáció: +36 42 563 067

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: 2020. július 6. (hétfő) 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! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

|

Bíró Józsefné (Biriszőlő út)
Zincsenkó Zsanna (Széchenyi út)
Pataki Ferencné (Nagybalkányi út)
Oláh János (Szakolyi út)
Hajdú György (Béke u.)
Jarkó János György (Jókai M. u.)
Soltész István (Nagybalkányi út)
Rada János (Debreceni út)
Jesenszkiné Léka Anikó  
(Arany J. u.)
Bertha Lajos (Bajcsy-Zsilinszky u.)
Kiss András (Kossuth út)
Tóth Jánosné (Nagybalkányi út)
Péter Gáborné (Szakolyi út)
Daskó András (Eszperantó u.)

ELHUNYTAK  
2020. ápril is–május

Heteken belül megnyílik

Balla Zoltán és 
csapata végzi a ki-
vitelezést

A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórház 
Sántha Kálmán Szak-
kórházban is fokoza-
tosan újraindítják a 
szakrendeléseket. 

Előjegyzés az alábbi 
telefonszámon  

kérhető:  
06 42 563 866

Fokozatosan újraindítják a szakrendeléseket

Szentháromság

Piros pünkösd virágban,
Áldást szór a világra.
Lélekszirmunk pünkösdirózsában,
Szentháromság ünnepnapjára

Atyát, Fiút, és a Szentlelket
Egységében dicsérjétek.
Ötven harangtól zengők a bércek,
Zsoltárokat visszhangoznak a hargitai hegyek,

Vakító fénysugárral szállt le közénk,
Szeretetuszályát repítette körénk.
Felettünk a sötét felhők kitisztultak,
Háborús viszályok elcsitultak.

Áraszd szét szívünkben a nyugalmat,
Békétlenségnek ne adj uralmat,
Veszedelemtől irgalmazd az emberiséget,
Szentfény kegyelmezzen földünk felett.

Szilágyi Anita

OLVASÓI LEVÉL



mozaiK nagyKállói hírmondó

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

FŰTÉSRE
HŰTÉSRE

KLÍMABERENDEZÉSEK
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Halk működésű, új generációs

Gyors beszereléssel,  
kiváló ár-értékaránnyal

LAKÁS

Jakab Bianka
június 30-án 18 éves 

Boldog születésnapot kíván számára:  
a család és a nagyszülők.

Elszálltak a gyermekévek, nagykorúvá lettél, 
A meséknek csodás útján végig meneteltél.

Jakab Melodi
június 22-én 10 éves

Szeret a kicsi és szeret a nagy.
Mindenkinek öröm, hogy velünk vagy!

Boldog születésnapot kívánunk:  
a család és a nagyszülők   
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Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96.
06 42 262 010
GUMICSERÉRE BEJELENTKEZÉS: 

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. július 6. 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:





I N G A T L A N
Nagykálló, (Kállai É. u.) Kállay Miklós 
u. 34. szám alatt 2 szobás, ebédlős, für-
dőszobás, cserépkályha fűtésű ház eladó. 
Az ingatlan tehermentes. Telefon: +36 20 
988 7115
Nagykállóban, a Korányi Frigyes úton 
3 szobás étkezős családi ház nagy, fedett 
terasszal, 2 fűthető garázzsal eladó. Tele-
fon: +36 20 562 4130
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
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szo-
bás, nappalis, fürdőszobás ház eladó. Te-
lefon: +36 20 382 8478
Nagykálló, Zrínyi M. u. 18. fsz. 51 nm-es, 
2 szobás, felújított lakás - azonnal beköl-
tözhető – 12 nm-es pincével, egyedi fűté-
sű kazánnal és gázfűtéssel eladó. Telefon: 
+36 30 955 3653; +36 30 360 8986
Nagykálló, Nagykertiszőlőben 800 □-öl 
belterületi telek, közmű nélkül eladó. Te-
lefon: +36 20 253 8170
Nagykállóban, főútvonal mellett 1,2 ha 
gyümölcsös pincetározóval eladó. Telep-
hely kialakítására is alkalmas Telefon: 
+36 30 836 2775

Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt és 
a Szabadságharcos úton (az óvodával 
szemben) üzlethelyiségek kiadók. Tele-
fon: +36 30 349 7653
Eladó üzlet: Nagykállóban, főútvonal 
mentén 138 nm-es, működő üzlet, saját 
parkolóval, hozzáépített minigarzonnal 
eladó. Telefon: +36 20 370 3205
Nagykállóban eladó téglaépítésű tár-
sasházi lakást keresek 15 millió forintig. 
Telefon: +36 30 318 9245

I N G Y E N  E LV I H E T Ő
Két darab használt ágy és egy használt 
fotel ingyen elvihető. Telefon: +36 20 
954 5358

E L A D Á S - V É T E L

Ágyneműtartós gyerekágy eladó. Ár: 2 
000 Ft. Telefon: +36 20 954 5358

3+2+1 szövet ülőgarnitúra, egyszemélyes 
heverő, csillár, szőnyeg, 2 db éjjeliszek-
rény eladó. Telefon: +36 30 413 3468

Eladó Zanussi gáztűzhely 4 égős, kiváló 
sütővel 15 000 Ft., gyermek faliszőnyeg 
ágytakaróval (Verdás) 3 000 Ft.  Telefon: 
+36 70 644 8615 

Benzinmotoros, elektromos fűnyíró, ko-
rongfűrész tengely, kukoricamorzsoló, 
fűkasza, kétütemű fűnyíró motor, házi 
nyúl (süldő) eladó.  Telefon: (42) 797 
042

Eladó kerti kisvetőgép, irányár: 15 000 
Ft., háti permetezőgép (használt) 15 000 
Ft. Telefon: +36 30 387 6468

Eladó túrapalack égőfejjel, takarófólia 
10x8 m, műanyag sózókád 50 l, kukori-
camorzsoló, 44-es gumicsizma, 2 db ké-
zifűrész. Telefon: +36 30 668 4239

Eladó 350 db 0,5×0,5 m-es szemcsés tér-
kő.  Telefon: +36 20 562 4130

Japán motoros 5,5 LE (használt) kapa-
gép eladó.  Telefon: +36 20 253 8170

Eladó motoros kukoricamorzsoló, kuko-
ricadaráló, bútorok, ruhák. Telefon: (42) 
262 236

Eladó elemenként összecsukható 
12,5×5,5×2,5 m magas (lakodalmas) sá-
tor. Irányár: 520 000 Ft.  Telefon: +36 20 
562 4130

Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor 
váltóval, láncos szecskavágó, mérleg (5 
mázsáig mér), nagyteljesítményű elekt-
romos kukoricamorzsoló. Érdeklődni 
lehet: naponta 18 óra után. Telefon: (42) 
264 396


