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Megújul az Ínségdomb és 
környéke

Elkészült a zarándokház

Várhatóan ősszel kezdik 
feltölteni a harangodi 

víztározót

A közelmúltban elkezdődött 
az Ínségdombon álló kilátó-
épület felújítása. Az újjáépí-
tési munkák befejezése után 
az önkormányzat a domb 
környezetének rendbetételét 
is elvégzi.

Több mint kétszáz éve em-
bertelen körülmények között 
épülhetett meg Nagykálló egyik 
nevezetességének számító, 12 
méter magas homokdomb, amit 

a népnyelv találóan Ínségdomb-
nak nevezett el. A szegénység, 
a kiszolgáltatottság emlékműve 
ez, amelyet az 1780. évi éhínség 
után gabona fejében emberi erő-
vel hordatott össze, tetejére pe-
dig kilátót építtetett Kállay Fe-
renc földbirtokos kertjébe. Az 
úri család kedve, ízlése szerint 
a kilátó az évek során hol fából, 
hol téglából épült, a II. világhá-
ború előtt kettős hagymakupo-
lája volt.  Folytatás a 4. oldalon

A végéhez közeledik a két 
éve kezdődött harangodi 
víztározó rekonstrukciója. 

A több mint 800 millió forint 
értékű felújítási munkálatok 
befejezése idén őszre várható 
a kivitelező, a Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
(FETIVIZIG) szerint.
A rekonstrukciós munkák 
kezdete óta már többször ír-
tunk arról, hogy hol és milyen 
fázisban tart a kivitelezés. A 
június végén tartott sajtótájé-
koztatón elhangzottak alapján 

most arról a jó hírről is beszá-
molhatunk, hogy a végállomá-
sához érkezik ez a hatalmas 
rekonstrukció a Nyírségben. 
A munka az 1979-ben épült 
tározót és az azt tápláló, több-
letvizeit elvezető Kállai-főfo-
lyást, továbbá a kapcsolódó 
műtárgyak felújítását érinti. 
A tóban az elmúlt 40 év során 
nem történt jelentős mederkot-
rás, ezért az évek alatt felhal-
mozódott és leülepedett iszap 
kedvezőtlen hatással volt an-
nak vízminőségére.

Folytatás a 4. oldalon

A felújított műtárgyon (balról jobbra) Horváth Tibor, Bodnár 
Gáspár, Lábdi Jenő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazga-
tó-helyettese, dr. Simon Miklós, Seszták Oszkár

A zarándokházat megnyitották a látogatók előtt Fotó: Bakos Zsolt

A nagykállói régi zsidó 
temető szomszédságában 
elkészült az ortodox za-
rándokház, amely rendez-
vényteremmel és interaktív 
kiállítótérrel várja az idelá-
togatókat. Az épületet júni-
us utolsó napján ünnepélyes 
keretek között adták át.

Nagykállóban a Nagybalkányi 
úton, a magyarországi 
haszidizmus atyja, Taub Izsák 
Ezékiel csodarabbi sírja a mai 
napig a haszid zsidók zarán-
dokhelye. A település szelle-
mi örökségének megőrzését, 

valamint megfelelő turisztikai 
infrastruktúra kiépítését célzó 
fejlesztés során egy modern 
technikai eszközökkel felsze-
relt kiállítótérrel, rendezvény-
teremmel, valamint informáci-
ós pulttal ellátott zarándokház 
került kialakításra. Nagykálló, 
a Magyar Zsidó Örökség Útja 
Kelet-Magyarországon za-
rándokút negyedik állomása, 
ahol a látogatók betekintést 
nyerhetnek abba, hogy kit ne-
vezünk csodarabbinak, kik vál-
nak azzá, és milyen örökséget 
hagynak maguk után. 
 Folytatás az 5. oldalon

„A nyárban untalanul, 
lebegjünk súlytalanul…”
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Tájékoztató illegálisan elhelyezett vagy elhagyott hulladékról

Várhatóan ősszel kezdik feltölteni a 
harangodi víztározót

Folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt két évben - a „Bel-
vízcsatornák fejlesztése és re-
konstrukciója” című program 
Európai Uniós és hazai forrás-
ból valósul meg. A projekt ke-
retében a vízügyi szakemberek 
mintegy 200 000 m3 iszapot 
távolítottak el a tározó terüle-
téről. Felújításra került az au-
tópálya felőli záróműtárgy és 
teljesen átépítették a beeresztő 
műtárgyat. A Kállai-főfolyá-
son megtörtént egy fenéklép-
cső felújítása és három új víz-
visszatartó műtárgy építése, 
továbbá közel 450 méteren a 
rossz állapotú mederburkoló 
elemek cseréjét is elvégez-
ték. A beeresztő és duzzasztó 
műtárgyak felújítása mellett a 
töltéseken aszfaltburkolat 450 
méteren, kőszórásos stabilizá-
ció 1100 m, földút pedig 2860 
m hosszan lesz kialakítva, to-
vábbá monitoring-rendszert 
(vízszintérzékelőt) építenek 
ki.
-A rekonstrukciónak köszön-
hetően a jövőben sokkal ha-
tékonyabban tudjuk majd a 
sok és a kevés víz problémáját 
kezelni, mert az egyre szélső-
ségesebb időjárás következté-
ben ennek veszélyével szembe 
kell néznünk, mindemellett új 
lehetőségek kínálkoznak a tá-

rozó egyéb hasznosítására a 
felújítás után – tájékoztatott 
Bodnár Gáspár, a FETIVIZIG 
igazgatója.
Utóbbi felvetéshez kapcsoló-
dott dr. Simon Miklós ország-
gyűlési képviselő bejelentése, 
aki Nagykálló és környéke tu-
risztikai fejlesztését emelte ki.
- Amellett, hogy a térség 
vízbiztonsága javulni fog a 
megújuló tározónak köszön-
hetően, a felújítás érinti és 
hatással lesz a Nyírség turisz-
tikai infrastrukturális fejlődé-
sére. A tervek szerint ugyanis 
itt vezet majd a Nyíregyháza-
Máriapócs közötti kerékpárút, 
illetve a Nagykállót Napkorral 
összekötő bicikliút, ilyenfor-
mán a tó környékét betudjuk 
kapcsolni a kerékpáros tu-

risztikai forgalomba. Ezek 
megvalósulásával kicsiben 
„leutánozzuk” a Tisza-tó és 
környéke kerékpáros infrast-
ruktúráját - kellően vonzó él-
mény-elemekkel kiegészítve 
-, ami miatt érdemes lesz ide 
biciklizni a térség, a megye 
más településeiről. További 
turisztikai célpont lenne, ha a 
Nyírség közepén vízi sporto-
kat lehetne űzni. Remélhető-
leg a tófelület alkalmas lesz 
erre – tette hozzá a térség or-
szággyűlési képviselője, dr. 
Simon Miklós.
- Nagykálló-Harangodon egy 
látogatóközpont kialakításának 
pályázati lehetősége is tervbe 
van, amely a helyszíni adottsá-
gokat alkalmazva ökoturisztikai 
attrakciót jelent és a megye 

védett értékeit mutatja be 
rendhagyó technikai megol-
dásokkal, interaktív eszközök 
segítségével – tájékoztatta a 
jelenlévőket Seszták Oszkár, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlés elnöke.
- Bár még nem látjuk benne a 
vizet, de lélektanilag megnyug-
tató minden nagykállói lakos 
számára, hogy ősszel megkez-
dődhet a víztározó feltöltése. 
Nagykálló-Harangod ugyanis 
a megyének, a térségnek egy 
olyan különleges pontja, ami 
természetes vagy mára legin-
kább természetközelinek ne-
vezhető táj, ahol ápoljuk és 
megéljük az elődeinktől ránk 
maradt hagyományokat. Ép-
pen ezért egyre többen keresik 
fel a Harangodot. Bízok ben-
ne, hogy a tározóban, illetve 
annak környezetében zajló fej-
lesztések befejezése után még 
többen látogatnak városunkba 
és páratlan természeti szépsé-
gű üdülőterületünkre - mondta 
Horváth Tibor Nagykálló Vá-
ros polgármestere az esemé-
nyen, majd köszönetét fejezte 
ki a megyei vezetés és a vízügy 
szakembereinek, hogy megva-
lósulhat ez a nagyarányú fej-
lesztés városunkban, amiből 
elsősorban mi, nagykállóiak 
profitálhatunk.

Az Országgyűlés év elején 
fogadta el a hulladékgazdál-
kodási rendszer megújítására 
vonatkozó törvényjavaslatot. 
A jogszabály célja, a körfor-
gásos gazdaságra való átállás, 
az illegális hulladéklerakók 
felszámolása, a hulladékot 
illegálisan elhelyezők szigo-
rúbb büntetése, és a vissza-
váltási rendszer kialakítása.
A 2021. évi II. törvény 
alapján a jegyzőnek, mint 
környezetvédelmi hatóság-
nak megszűnt az illegálisan 

elhelyezett vagy elhagyott 
hulladék miatt a hatósági 
eljárás megindításához szük-
séges hatásköre és illetékes-
sége.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivataltól 
kapott tájékoztató alapján 
ez azt jelenti, hogy 2021. 
március 1-től a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Környezet-
védelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási 
Főosztályán megalakult a 

hulladékgazdálkodási ható-
ság. A területi hulladékgaz-
dálkodási hatóság fő feladata 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található illegáli-
san elhelyezett hulladékok 
felszámolása. Az elhagyott 
hulladékkal kapcsolatos be-
jelentések kivizsgálását kö-
vetően a hatóság a hulladék 
elhelyezőjét, amennyiben 
az elhelyező nem ismert, a 
terület tulajdonosát kötele-
zi az illegálisan elhelyezett 
hulladékok elszállítására. 

Közterületen, önkormányza-
ti területen a hulladék ösz-
szeszedése, kezelése és ártal-
matlanítása az önkormányzat 
kötelezettsége.
A hulladék újratermelődé-
sének megakadályozását 
szolgálja az illegális lera-
kás szigorú szankcionálása. 
Márciustól a jogsértőket a 
kormányhivatalok szerveze-
tén belül létrejövő hulladék-
gazdálkodási hatóság - más 
szervekkel együtt - szigorúan 
büntetheti.

A rossz mederburkoló elemeket is kicserélték 
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Megújul az Ínségdomb és környéke
Folytatás az 1. oldalról

A dombra falépcső vezetett, 
de egy időben szerpentinúton 
sétáltak fel a családtagok. A 
háború ezt a „kuriózumot” is 
megtépázta. 1960 körül tették 
rendbe turisztikai látnivalónak, 
kirándulóhelynek.
Az eltelt évtizedek során ki-
sebb-nagyobb javításokat vé-
geztek a domb tetején álló 
építményen, de mostanra olyan 
rossz állapotka került, hogy 
nem lehetett felújítani. Az ön-
kormányzat ezért úgy döntött, 
hogy átépítteti az életveszé-
lyessé vált kilátót. Tavaly a 
közmunkaprogram keretében 
elkezdődött az egyes elemek 
előkészítése, amelyek idén ke-
rülnek a végleges helyükre.
-A meglévő építményt a be-

tonaljzattal együtt elbontottuk, 
s minden elemében új kilá-
tót, térkővel kirakott padlóval 
építettünk meg – tájékoztatott 
Horváth Tibor polgármester. 
- Az eredeti kilátó közepén 

asztal, körülötte padok voltak 
elhelyezve, amivel az utóbbi 
időben már nem találkoztunk, 
most ezt az állapotot szeretnénk 
visszaállítani, olyan formán, 
hogy ülőhelyeket alakítunk 

ki körbe, hogy aki felmegy a 
dombra, megtudjon pihenni.
A kilátóhoz vezető, mostanra 
elkopott, balesetveszélyes lép-
csősornak a felújítását is elvé-
gezzük, a későbbiekben dön-
tünk arról, hogy fából, vagy 
betonból készüljenek a lépcső-
fokok – tette hozzá a polgár-
mester. 
Horváth Tibor elmondta, hogy 
a kilátó megépítésével nem ér 
véget a munka a területen, ha-
nem egy régóta várt felújítás is 
megtörténik az Ínségdomb kör-
nyezetében. Szeretnék ugyanis 
a dombot övező parkot rendbe 
tenni, ennek során kibontanák 
a Bátori út felőli, elöregedett 
kerítést, s a nyitott terület köz-
parkként funkcionálna a jövő-
ben. 

Új utakon, biztonságosan
Idén márciusban Nagykálló 
Város három pontján kez-
dődtek járdaépítési, illetve 
felújítási munkálatok. 

A város északi részén, a telepü-
lés közigazgatási határától, a 
Nagykálló-Napkor kerékpárút 
1,1 kilométeres szakaszának 
előkészítési munkálatai in-
dultak el, ezzel párhuzamosan 
felújításra került a Bátori út 
(Nap Strand irányából) és az 
Arany J. út (Harangod bejá-
rata) közötti teljes kerékpárút 
2,2 kilométer hosszúságban, 
illetve a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása után elkezdődhe-
tett a Kossuth úton a hiányzó 
934 méteres, térkővel kira-
kott gyalogút alapozása. Ezek 
megvalósítására Nagykálló 
Város Önkormányzata a 
„BiKe - VI. ütem - Fenntart-
ható közlekedés fejlesztése 
Nagykállóban” című pályá-
zattal európai uniós forrásból 
csaknem 150 millió forintos 
támogatást nyert.
Az idő szűkössége és az épí-
tőiparban jelentkező draszti-

kus áremelkedések miatt az 
említett szakaszok építési, fel-
újítási munkáinak elvégzését 
- lehetőségeinkhez mérten - 
próbáltuk sürgetni, ennek elle-
nére az önkormányzatnak így 
is saját forrásból kellett kiegé-
szíteni a pályázati támogatást, 
hogy az abban foglaltak teljes 
mértékben megvalósuljanak, 
hiszen az említett pályázati 
összeget még 2016-ban nyer-
tük el. Nagykálló Város Ön-
kormányzata így a Kossuth 
úti járdaszakasz megépítésére 
fordítható összeget további 
10,1 millió forint saját forrás-
sal egészítette ki. 
A közel egykilométeres járda 
kivitelezési munkálatainak 
megkezdése előtt az önkor-
mányzat lefolytatta az enge-
délyezési eljárást a közmű-
szolgáltatókkal – az áram-, az 
internet-, a víz- és gázszolgál-
tatóval –, valamint a Magyar 
Közút szakembereivel, hogy 
a járda mindenki megelégedé-
sére, a legoptimálisabb nyom-
vonalon épüljön meg. A szak-
hatósági állásfoglalásokat, 

szabályokat betartva készültek 
el a kiviteli tervek.
Megértjük és elfogadjuk a la-
kosság egy részének észrevé-
teleit, nemtetszését, bizonyos 
esetekben egyet is értünk vele, 
de ami esztétikailag jobb, az 
biztonsági okokból nem elő-
nyös, sőt, veszélyes. A járda 
ezért lehetőleg minél mesz-
szebb legyen a közúttól, mert 
mindannyian tapasztaljuk, 
hogy ezen a hosszú, egyenes 
szakaszon nagyon ritkán tart-

ják be a sebességhatárt a gép-
kocsivezetők. 
A lakossági igények alapján, 
újabb engedélyeztetési el-
járást indítottunk a Magyar 
Közút felé, erre május végén 
érkezett választ. A közlekedé-
si szakhatóság állásfoglalása 
alapján: nincs mód, az esztéti-
kailag előnyösebbnek mutat-
kozó nyomvonal megépítésé-
re a Kossuth úton. 

Horváth Tibor
Nagykálló polgármestere

Elkezdődött az Ínségdomb és környéke rehabilitációja
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Elkészült a zarándokház

Elismerést kaptak

Folytatás az 1. oldalról
- Az öt helyszínből álló pro-
jekt nagykállói megvalósításá-
val hozzájárul ahhoz, hogy az 
ideérkező zarándokokat méltó 
körülmények között lehessen 
fogadni. A történetírás szerint 
a nagykállói rebbe nem csak 
a csodatevéseiről, hanem az 
énekeiről is elhíresült. A „Szól 
a kakas már” című dalt szerte 
a világon éneklik – mondta az 
épület átadásán dr. Kunos Péter, 
a Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége (Mazsihisz) 
ügyvezető igazgatója.
„Nagy előrelépés, hogy a kor-
mány segítségével és a zsidó 
közösség akaratából sikerült 
egy látogatóközpontot meg-
valósítani, ezzel a túraútvonal 
egy újabb attrakcióval gazda-
godott: a hívők és a nem hívők 
is megismerhetik a csodarabbi 
történetét” – mondta köszön-
tőbeszédében Simon Miklós 
országgyűlési képviselő.

„A térség zsidó zarándokútvo-
nalainak ápolása olyan fontos 
tevekénység, ami elismerést 
érdemel. A gazdag örökség 
éppúgy közös, mint a fajdalom, 
amit a közösség elszenvedett” 
– emelte ki Seszták Oszkár, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlés elnöke.
A június 30-i átadás során 
Markovics Zsolt, miskolci fő-
rabbi felhelyezte a mezüzét 
az elkészült épület ajtajára. (A 
mezüze pergamenre írt imaszö-
veg és tok, amit a zsidó ottho-
nok jobb oldali ajtófélfájára 
helyeznek, befelé megdöntve. 

Célja, hogy mindig Istenre és 
törvényeire irányítsa a figyel-
met.)
A Magyar Zsidó Örökség Útja 
Kelet-Magyarországon című 
program keretében megvalósult 
beruházás a Gazdaságfejleszté-
si és Innovációs Operatív Prog-
ram (GINOP) támogatásával, 
mintegy 164 millió forintból 
készült el. 
A Magyar Zsidó Örökség Útja 
Kelet-Magyarországon című 
projekt részletei: Az 1,4 mil-
liárd forintos EU-s forrásból 
megvalósuló beruházásból 
olyan hosszú távon is fenntart-

ható idegenforgalmi szolgál-
tatások létrehozása a cél, ame-
lyek megőrzik és bemutatják az 
észak-keleti régió zsidóságának 
háború előtti kulturális, vallási 
és történelmi örökségét. A pá-
lyázók szándéka az volt, hogy 
a szolgáltatások kialakítása és 
üzemeltetése növelje a környék 
idegenforgalmát, munkahelyet 
biztosítson az itt élők számára, 
tehát hozzájáruljon a térség tár-
sadalmi és gazdasági fejlődésé-
hez. A zarándokútvonal helyszí-
nei: Miskolc, Makó, Nagykálló, 
Nyírtass és Sátoraljaújhely.

Forrás: Mazsihisz

Az ünnepélyes megnyitón a hitközség vezetői, a közélet szereplői és civilek vettek részt

Ismer olyan időst, vagy 
rászorulót, aki nem tudja 

önmagát ellátni? 

 Keressen minket, 
szakképzett 

gondozóinkkal 
segítünk! 

 

A szolgáltatás térítésköteles 
Bővebb felvilágosítást a megadott 

telefonszámon tudunk nyújtani! 

„Úgy érezzük, hogy amit 
teszünk, csak egy csepp a 

tengerben.  
Anélkül a csepp nélkül 

azonban sekélyebb volna a 
tenger.”  

 
(Teréz Anya) 

 
 

 
 

Dél – Nyírségi 
Szociális és 

Gyermekjóléti 
Szolgáltató Központ 

 

Nagykállói   
Intézményegysége

Amiben tudunk segíteni: 
 

 Bevásárlás, ügyintézés (csekk-befizetés, 
gyógyszer felíratás és kiváltás, hivatali ügyek…) 

 Háztartási munkák és ház körüli 
teendők (takarítás, mosás, mosogatás, tüzelő 
behordása…) 
 Gondozási feladatok (mosakodásban, 
öltözködésben segítség, ágyazás, ágyneműcsere) 
 Szakorvossal, háziorvossal való 

kapcsolattartás  
 
 
Ellátási Területünk: Nagykálló 
  

Házi segítségnyújtás 
 
 

Elérhetőségünk: 0620/408-92-89 
Cím: Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

 

Célunk:  
 
Nagykálló területén, 
segítséget nyújtani a 
rászoruló lakosságnak, 
önálló étevitelük 
fenntartásában, mindezt, 
saját lakókörnyezetükben. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Védelmi Bizottság 
ünnepi ülésén - június 25-én 
- Román István kormánymeg-
bízott elismeréseket adott át 
azoknak, akik a veszélyhelyzet 
idején a megyében élők életé-
nek és egészségének védelme 
érdekében kiemelkedő munkát 
végeztek. A díjazottak között 
voltak egészségügyi szakem-
berek, mentősök, rendőrök, 
katonák, a közigazgatásban 

dolgozók, katasztrófavédelmi 
szakemberek, önkéntesek. 
Az ünnepségen több mint 
ötvenen kapták a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye Védel-
méért emlékérmet, köztük dr. 
Vonza Andrásné, a Nagykállói 
Járási Hivatal vezetője és Virág 
Jánosné, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és 
Egyetemi Oktatókórház, Sántha 
Kálmán Szakkórház telephelyi 
ápolási igazgató-helyettese. 

Dr. Vonza Andrásnét a közigaz-
gatás… 

…Virág Jánosnét az egészégügy 
területén végzett munkájáért 
díjazták
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Munkakör megnevezése: Mezőőr
Munkavégzés helye: Nagykálló köz-
igazgatási területe
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő
A beosztáshoz tartozó lényeges fel-
adatok:
Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres 
biztonsági őrzésről, a természetvédelmi 
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. 
évi CLIX. törvény 23. §-ában; valamint 
az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvények az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításról szóló 
2012. évi CXX. törvényben foglaltak 
szerint.
Illetmény: 
Alapilletmény: 219.000 Ft.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság;
- Cselekvőképesség;
- Büntetlen előélet;
-  A pályázó nem állhat az Mt. 44/A. §. 

- ban meghatározottak miatti büntető-
eljárás hatálya alatt;

- középfokú képesítés;
- „B” kategóriás jogosítvány;
-  Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) 

bekezdésben meghatározott mezőőri és 
rendészeti vizsga megléte (a munkakör 

betöltéséig ezt meg kell szerezni)
-  fegyvertartási engedély sörétes lőfegy-

verre, vagy az engedély megszerzésé-
nek vállalása;

-  3 hónap próbaidő.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•  30 napnál nem régebbi hatósági erköl-

csi bizonyítvány a büntetlen előélet, 
valamint annak igazolására, hogy a 
pályázó nem áll a Mt. 44/A §-ban fog-
lalt büntetőeljárások hatálya alatt és a 
pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás 
hatály alatt;

• Részletes szakmai önéletrajz;
•  Amennyiben a pályázó rendelkezik 

mezőőri gyakorlattal, akkor az annak 
meglétét igazoló iratok másolata;

•  Az álláshely betöltéséhez szükséges 
végzettség, szakképzettség meglétét 
igazoló okmány másolata;

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.

Ha a munkakör betöltésére kiválasztott 
munkavállaló nem rendelkezik a jogsza-
bályban meghatározott rendészeti vizs-
gával, abban az esetben az Önkormány-

zat - a képzés elvégzését igazolandó - a 
képző intézmény által kiadott számla el-
lenében megtéríti a vizsgadíjat a leendő 
munkavállalónak. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2022. január 01.
A pályázat benyújtásának határide-
je: a Nagykállói Hírmondóban történő 
megjelenéstől számított 30 nap, illetve 
a www.nagykallo.hu oldalon történő  
megjelenéstől számított 30 nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Horváth Tibor 

polgármester nyújt, a 
06-42/263-101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-  Postai úton, a pályázatnak a Nagykálló 

Város Önkormányzata címére történő 
megküldésével (4320 Nagykálló, Kál-
lai Kettős tér 1). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: 
mezőőr.

A pályázati kiírás közzétételének he-
lye:
- www.nagykallo.hu, 
- Nagykállói Hírmondó
A pályázat kiírója fenntartja magának 
az érvénytelenné és eredménytelenné 
nyilvánítás jogát.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Pályázati kiírás
Nagykálló Város Önkormányzata 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
MEZőőR MUNKAKöR BETöLTÉSÉRE

Igen változékonyan ala-
kult időjárásunk az év első 
felében. A kora tavaszi 
enyhülés kedvező hatással 
volt különböző gombafajok 
megjelenésére. 

Már március végén, majd áp-
rilisban többféle ehető gombát 
lehetett gyűjteni. 
Ilyen volt a késői laska-, 
cseh-, kucsma-, tövisalja-, 
mezei szegfűgomba, májusi 
pereszke és a különböző pö-
fetegek.

Az áprilisi fagyok azonban 
megállították a gombatermő-
testek kifejlődését. A tavaszi 
gombagyűjtők az ehető fajok 
mellett egyedül a nagy dög-
gombával találkozhattak, ami 
erősen mérgező. Könnyen 
összetéveszthető a májusi pe-
reszkével és a tövisalja gom-
bával. Májusban és júniusban 
aztán megjelentek a különbö-
ző csiperkefajok. Ezek között 
is van mérgező: a sárguló 
csiperke és a tintaszagú csi-
perke.  Mindkettő hasonlít az 

erdőszéli csiperkére, ez utóbbi 
viszont ehető gomba. 
A július elején hullott eső hatá-
sára több, újabb gombafaj jele-
nik majd meg - a gombagyűj-
tők örömére. Nagykállóban 
és környékén nagyon kedve-
zőek a feltételek a különböző  
termőtestek megjelenésére. 
(Köszöngetően a különböző 
erdőféleségeknek: akác, tölgy, 
nyár, fenyő) Legelő is több 
van, ahol a csiperkék és a me-
zei szegfűgombafajok gyűjt-
hetők. 

A gombagyűjtés nagyon szép 
és hasznos elfoglaltság. Aján-
lott mindenkinek, aki szeret 
természetben járni, kirándul-
ni. 
Felhívom minden gombagyűj-
tő figyelmét, hogy a gyűjtött 
gombákat – bárhonnan is szár-
maznak - minden esetben hoz-
zák el vizsgálatra, a mérgezé-
sek megelőzése érdekében. A 
gombavizsgálat ingyenes!

Jónás Sándor 
gombaszakértő

Nagykálló, Jókai M. út 20. 

Gombahíradó
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Az idei évben július 24. és 
augusztus 1. között népesí-
tik be a Harangodot a 36. 
Téka Népművészeti Tábor 
lakói.

Többször írtunk már a 
harangodi csodáról, a „Téka 
életérzésről” a MI népművé-
szeti táborunk kapcsán, de 
csodavárásról leginkább eb-
ben az évben beszélhetünk, 
amikor egy év kihagyás után, 
újra nyolcnapos lesz Ma-
gyarország legnagyobb ha-
gyományőrző, nomád feszti-
válja, a Téka Népművészeti 
Tábor. Néhány nap múlva a 
táborlakók beköltözése után 
ismét megtelik zenével, tánc-
cal, énekszóval, a kézműve-
sek portékáival a Harangod 
szinte minden szeglete, de a 
terület helyet ad azoknak is, 
akik évtizedek óta azért járnak 
Nagykállóba, hogy újra talál-
kozzanak egymással, tovább 
erősítsék tékás „családjukkal” 
a barátság szent kötelékét. 
Bizonyos tehát, hogy azok 
itt lesznek, akiknek fontos a 
tartalmas és kulturálisan sok-
színű programokkal eltöltött 
nyári szabadság.
Július 24. és augusztus 1. kö-
zött a táborozók ezúttal már 
13 féle kézműves mestersé-
get próbálhatnak ki, emellett 
délutánonként 14 órától 16 
óráig citera- és énekoktatáson 
is részt vehetnek. A táncos lá-
búak a néptánc kiválóságaitól 
kalotaszegi, szilágysági, vág-
garam közi és méhkeréki tán-
cokat tanulhatnak 10.30 és 15 
órától, a gyerekek pedig min-
den nap 9.30-tól. Az idei évtől 
a kezdő felnőtt táncolni vágyó-
kat is várják a néptáncoktatók, 
akik nyírségi és mezőségi 
táncokat tanítanak majd. A 
tánc alá a Bürkös Zenekar, a 
Bakator Zenekar, a Zöldsátor 
Zenekar és a Silvatica Zene-
kar muzsikál.

A Téka tematikus páratlan 
napján hagyomány, hogy a 
kézműves mesterségek gya-
korlása, a néptánc és a nép-
dalismeretek bővítése mellett 
egyéb kísérőprogramokkal is 
színesítik a táborlakók moz-
galmas életét. Július 28-án a 
főváros legfontosabb kultu-
rális központja, a Fonó Bu-
dai Zeneházzal közösen ún. 
„FONÓ NAPOT” tartanak. 
Ekkor lép fel a Harangodon 
Szarvas József Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színész, érde-
mes művész, Hideg Anna néni 
nótafa, aki mesél a régiek hi-
edelmeiről, az erdélyi paraszti 
világ már letűnt szokásairól. A 
Garagulya Gólyalábas Komé-
diás Kompánia, „félelmetes” 
magasságból óriásbábokkal 
és élőzenével kápráztatja el a 
nagyérdemű publikumot, az 
esti táncház előtt pedig az Er-
dőfű Zenekar és Balogh Me-

linda ad koncertet, kik elköte-
lezett hívei a Kárpát-medencei 
népzenei hagyományok hiteles 
előadásának.

A 36. Téka Népművészeti 
Tábor részvételi díjai az idei 

évben is változatlanok!
Nappali jegy (8.00-18.30 
között zajló foglalkozásokon 
való részvételre jogosít. Ha 
valaki csak sétálni szeretne, 
nem kell nappali jegyet ven-
nie.)
•  5 éves korig: ingyenes (gyer-

mekfelügyelet nélkül)
•  5 éves korig: 500 Ft/fő/nap 

(gyermekfelügyelettel)
•  6-10 éves korig: 1000 Ft/fő/

nap
•  11-14 éves korig: 2 000 Ft/

fő/nap
•  15 éves kortól: 3 000 Ft/fő/

nap
Esti jegy: (este 18.30-tól a 
produkciókon, 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
Napközis jelleggel gyermek-
felügyeletet biztosítanak 
•  8.00- 18.30 óra között 5-14 

éves korig. 
•  A gyermekfelügyelet díja 

(amelyet a tábor részvételi 
díja nem tartalmaz): 

• 500 Ft/ fő/ nap
2021. július 28-án (FONÓ 
NAP) Szarvas József színmű-
vész, az Erdőfű Zenekar és 
Balogh Melinda koncertjén, 
majd a táncházban való rész-
vétel díja:
• 5 éves korig ingyenes
• 6-14 éves korig: 1000 Ft/fő
• 15 éves kortól: 1500 Ft/ fő
Napi jegy: (amely tartalmazza 
az éjszakai sátorhely díját) 
•  5 éves korig: 200 Ft/fő/nap
•  6-10 éves korig: 1 000 Ft/fő/

nap
•  11-14 éves korig: 4 000 Ft/

fő/nap
•  15 éves kortól: 6 000 Ft/fő/

nap
Hetijegy:
• 5 éves korig: 1000 Ft/fő/hét
•  6-10 éves korig: 10 000 Ft/

fő/hét
•  11-14 éves korig: 20 000 Ft/

fő/hét
•  15 éves kortól: 25 000 Ft/fő/

hét
A feltüntetett hetijegy árak-
ból a nagycsaládosok 10%, a 
nagykállóiak pedig (lakcím-
kártya felmutatása mellett) 
50% kedvezményben része-
sülnek. 
A táborról további informá-
ciót: a 42/563-067-es vagy a 
30/257-7065-ös telefonszá-
mon, a https://www.facebook.
com/tekatabor/ oldalán kap-
hatnak, személyesen pedig 
a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. irodájában (Jó-
kai M. út 34. szám alatt) sze-
rezhetnek.

Nyolc nap tele érzésekkel, kultúrával, 
tánccal, énekkel, élettel…
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Önzetlenség, segítőkészség

Köszönet a kitartó és önfeláldozó munkáért!
A Semmelweis nap a ma-
gyar egészségügy napja, 
amelyet Semmelweis Ignác 
orvos, „az anyák megmen-
tőjének” születésnapján, 
július 1-jén tartanak. Ekkor 
emlékezünk meg az egész-
ségügyben dolgozókról, 
kitartó és önfeláldozó mun-
kájukról. 

Az idei Semmelweis napi ün-
nepségek kiemelt jelentőséggel 
bírtak, hiszen az elmúlt idő-
szakban a koronavírus-járvány 
ideje alatt figyelmünk elsősor-
ban az egészségügyben dolgo-
zók felé irányult, akik áldoza-
tos munkájukkal küzdöttek az 
egészségünkért, életben ma-
radásunkért, felépülésünkért. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórház június 29-én 
a Nyíregyházi Kodály Zoltán 
Általános Iskola hangverseny-
termében tartotta megemlé-
kezését, ahol az intézmény 
példamutató munkatársai elis-
merésben részesültek.

Az idei évben 32-en vehettek át 
kitüntetést, köztük dr. Erdélyi 
Ágnes, a Sántha Kálmán Szak-
kórház orvosigazgató-helyette-
se, a Szenvedélybetegek Aktív 
és Rehabilitációs Osztályának 
osztályvezető főorvosa. A dok-
tornő a COVID-járvány idő-
szaka alatt a telephely működé-

sét maximális gondossággal, jó 
szervezőkészséggel irányította, 
megszervezte a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei területről 
érkező betegek pszichiátriai 
ellátását, gondosan vezette és 
felügyelte a hivatalok felé a 
jelentési kötelezettséget, majd 
szervezte az oltópont munká-
ját. 
Az ünnepi eseményen tíz egész-
ségügyi dolgozó kapott elisme-
rést. A tervezési, koordinációs 
és irányítási feladatok ellátása, 
átszervezési folyamatok me-
nedzselése, szabályzatrendszer 
megalkotása területén végzett 
munkájáért elismerésben ré-
szesült Virág Jánosné, a Sántha 
Kálmán Szakkórház telephelyi 
ápolási igazgató-helyettese.

A Semmelweis napon két nagykállói egészégügyi dolgozót jutal-
maztak

A Vöröskereszt és a 
Vörösfélhold mozgalom május 
8-án ünnepelte világnapját, a 
Magyar Vöröskereszt pedig 
május 16-án emlékezett meg 
alapítása 140. évfordulójáról. 
A két jeles esemény megünnep-
lésére - a korábbi járványügyi 
helyzet miatt – a napokban 
adódott lehetőség.

A Nyíregyházán megtartott vi-
lágnapi ünnepség alkalmából a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
szervezet negyven munkatársa 
és önkéntese részére adtak át el-
ismeréseket. A kitüntetettek kö-
zött volt Mikó Sándorné is, aki 
Vöröskeresztes Tevékenységért 
Kitüntetés Gyémánt fokozatát 
vehette át, ami az önkéntes te-
vékenységért járó legmagasabb 
elismerés. A MSzC Budai Nagy 
Antal Technikum és Szakgimná-
zium pedagógusa az elmúlt évti-
zedek során nem csak szervezte 
a véradásokat, hanem maga is 
huszonnégyszer nyújtotta karját 
mások életéért. Gyerekeit is si-
került észrevétlenül „megfertőz-
nie” a mások megsegítésére irá-
nyuló magatartással, Éva lánya, 
Sándor fia és Balogh Tamás veje 
többszörös véradó, s bízik benne, 
személyes példáját unokái is kö-
vetendőnek tartják majd.
Mikor került kapcsolatba a 
segítő szervezettel?
- A debreceni Kossuth Lajos Tu-

dományegyetemen másodéves 
voltam, mikor egy atlétikai ver-
seny után közvetlenül vért adtam. 
A Vöröskeresztnek azonban már 
jóval előtte, tizenegy éves ko-
romban önkéntes segítője lettem. 
Egykori osztályfőnököm, Ács 
Gáborné, Terike néni egy első-
segélynyújtó versenyre készített 
fel diáktársaimmal, s én azóta tö-
retlenül vöröskeresztes vagyok. 
Gimnazistaként, a Korányiban 
is dolgoztam a mozgalom egész-
ségnevelésének területén Tündik 
Mihály tanár úrral, majd kémia-
biológia szakos diplomám meg-
szerzése után (1985) a Budaiban, 
Dalia Ferenc tanár úr biztatására 
vöröskeresztes kört alakítottunk. 
Munkaterületünk ekkor még a 
településen élő, egyedülálló, idős 

emberek segítése volt, amikor is 
nagyobb ünnepek előtt takarítást 
felajánlva mentünk hozzájuk. 
Ennek hozománya lett, hogy 
diákjaimmal ma is évente több-
ször műsorral kedveskedünk a 
Nagykállói Idősek Otthona lakó-
inak. Munkám a későbbiekben 
pl. elsősegélynyújtó oktatói tevé-
kenységgel egészült ki, e mellett 
csecsemőgondozó és gyógynö-
vény ismeret tanfolyamokat is 
tartok, a pandémia alatt pedig 
Kék percek elnevezéssel anonim 
lelkisegély szolgálatot indítottam 
online, amit sokan igénybe vet-
tek a járvány ideje alatt a volt és 
mostani budaisok közül.
Mi volt az a belső késztető erő, 
aminek hatására már 50 éve 
végzi önkéntes munkáját?
Az én gyökereim keresztények 
néhai tirpák szüleim nevelése ál-
tal. A tízparancsolat és a vöröske-
reszt hét alapelve – emberiesség, 
egység, egyetemesség, önkéntes-
ség, függetlenség, pártatlanság, 
semlegesség - alapvetően össz-
hangot mutatnak, aminek szel-
lemében élem az életemet. Szá-
momra a két legfontosabb életelv: 
a feltétel nélküli segítőkészség és 
a békességre való törekvés, már-
már pacifista módon. 
Mennyire könnyű ma meg-
győzni az embereket, hogy vért 
adjanak, másoknak segítse-
nek?
A személyes példamutatás és a 

humánus emberi megközelítés 
célravezető. A megfelelő mód-
szerekkel meg lehet szólítani az 
embereket sok pozitív ügy ér-
dekében, mert alapvetően ma is 
szeretnénk jók lenni és jót tenni 
mindnyájan.
A teljes vért adás az egyik 
legpozitívabb emberi jelen-
ség: Ingyen és azt sem tudod, 
kinek, de segítesz. 
A Budaiban 2001 óta évente két-
szer szervezünk véradást. Azt 
tapasztalom, hogy a gyerekek 
gyakran azzal ünneplik a 18. szü-
letésnapjukat, hogy jönnek vért 
adni. Mai szóhasználattal élve 
trendinek tartják. A fiatalabbak 
felnéznek azokra, akik leragasz-
tott könyökvénával járnak aznap 
az iskolában. A Korányi gimnázi-
um testvérintézménynek számít, 
mert a gimnazisták - Lelesz Lász-
ló tanár úrnak köszönhetően - ál-
landó résztvevői az általunk szer-
vezett véradásoknak. Köszönettel 
tartozom, mint legrégebbi budais 
iskolánk vezetésének, munkatár-
saimnak, hogy 35 éven keresztül 
motiválták ennek a nagyhírű, 150 
éves középiskolának a vörös-
keresztes segítő tevékenységét, 
amely 2003 óta a szervezet kitün-
tetett bázis iskolája is egyben. 
Ahogy telnek az éveink, ha jobbak 
vagyunk bölcsebbek lehetünk, és 
segíteni szeretnénk családunkon 
kívülieket is. Forduljanak bátran 
akár a Magyar Vöröskereszt felé.

Mikó Sándorné véradóként és 
önkéntesként évtizedeken át se-
gítette a Vöröskereszt munkáját
 fotó: www.szon.hu
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Lara térfelén egyre biztosabban pattog a labda 

SPORTTÁBOR

Lovaglás, íjászat, strand, 

labdajátékok

Egész napos foglalkozások

Napi háromszori étkezés

MEGNYITOTT
Zenével, tánccal fűszerezve június végén ünnepélyes keretek között 
megnyílt a Hagyományőrzők Háza a Bátor út elején. Az épület egy-
előre a Kállai Lakodalmas Egyesület próbatermeként működik.

A nyár folyamán megtartott 
Korosztályos Vidék Bajnok-
ságon L14 korosztályban egy 
fiatal, nagykállói teniszező, 
Sándor Lara „letaszíthatat-
lan” a dobogóról. Három 
versenyen, három második 
helyezésért ért el.

Sándor Lara mindössze hat-
éves volt, amikor édesanyja, 
Viszokai Viktória ösztönzésére 
kipróbálta a teniszt. Gyuricskó 
Enikő edző nagyhatással volt 
az óvodásra, így megkedvelte 
a játékot.
-Megtetszett és ott maradtam 
a nyíregyházi salakpályán – 
mondja Sándor Lara, aki mind-
össze tizenhárom éves, de kor-
osztályában már szép sikereket 
könyvelhet el magának, az el-
múlt hetekben mindhárom ver-
senyén ezüstérmes lett, s ezzel 
együtt dicsőséget szerzett ma-
gának és Nagykállónak. – Pe-
dig a kezdet nem volt könnyű, 
mert egy megnyert szett után 
jött egy vereség, de ez nem vet-
te el a kedvem, sőt, arra ösztö-

nözött, hogy még többet edzek 
– teszi hozzá. Ennek persze ára 
van: a kezdeti heti két-három 
edzést, ma már a mindennapos, 
több órás gyakorlás váltotta fel, 
nyáron pedig délelőtt és dél-
után is kint van a salakpályán, 
egyik szervát adja a másik után 
a közel 40 fokos hőségben, de 
kitartásának, elszántságának 
köszönhetően a külső körülmé-
nyek nem befolyásolják, hanem 
tovább inspirálják. Elárulja, 
elért eredményeit nem csak 
ennek, hanem erős fonáküté-
seinek is köszönheti, amit nap 
mint nap, fiú edzőtársaival gya-
korol, korosztályában ugyanis 
nincsenek lányok. 
Édesanyjától megtudjuk, hogy 
nem csak ez nehezíti a vidé-
ki sportolók helyzetét, hanem 
az is Magyarországon a fővá-
rosban és környékén tartanak 
rendszeresen bajnokságokat, 
míg vidéken csak elvétve. A 
sportolóknak így gyakran több 
száz kilométert kell utazniuk, 
hogy részt vegyenek egy-egy 
versenyen, mert az ezeken való 

megjelenés szükséges a jobb 
teljesítmény eléréséhez.
Lara mindezek ellenére kitartó-
an edz, a koronavírus-járvány 
idején sem hagyta abba, igaz 
akkor nem a pályán, hanem 
odahaza erőnléti edzéseket 
végzett szisztematikusan. Meg-
cáfolja, hogy az aktív sport időt 
venne el tőle és barátaitól, vagy 
a tanulástól, ez utóbbira bizo-
nyíték, hogy évek óta kitűnő 
tanuló.
Elért eredményeihez természe-
tesen  minden tekintetben a csa-

lád hozzájárulása is szükséges, 
az edzésekre például a szülők, 
nagyszülők, vagy további csa-
ládtagok viszik, így nagy szere-
pe van a logisztikának.
Arra a kérdésre, hogy a sport 
mire tanította meg Larát az 
édesanya, Viktória adja meg 
a választ: kitartóbb lett, el-
szántabb és jobban koncent-
rál. Mindezek szükségesek a 
további fejlődéséhez, Larának 
ugyanis az a célja, hogy bejus-
son egy teniszakadémiára, de 
ilyen intézmény idehaza nem 
működik, így várhatóan kül-
földön folytatja tanulmányait 
és építi tovább sportkarrierjét, 
akár nemzetközi versenyeken, 
ahol példaképével a spanyol, 
többszörös világelső, kétszeres 
olimpiai bajnok Rafael Nadallal 
is találkozhat.
-De egyelőre rövidtávú célja-
imra koncentrálok arra, hogy 
minél több versenyen részt 
vegyek, ott minél több rutint, 
tapasztalatot szerezzek – teszi 
hozzá Sándor Lara, a nagykállói 
ifjú reménység.

A Ratkó József Városi Könyvtár júniusi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Az alkimista lányának különle-
ges esete / Theodora Goss
Allegórium: az ajándék / Frey 
Éva
Arsène Lupin kalandjai / Maurice 
Leblanc
Az ifjú Tolkien / Alexandra 
Sargos
Bábuk tánca / M. W. Craven

Gyermek- és ifjúsági irodalom
Bátor Borka mindent megold : 
[történetek és módszerek a gyer-
mek megnyugtatására] / Carl-
Johan Forssén Ehrlin
A bátor lovag / Geronimo 
Stilton
A boszorkány seprűje és más 
muris mesék / M. Kácsor Zoltán
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Hatvanegy éves érettségi találkozó

Táborozni jó!
A Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégiumban 
ezen a nyáron is megrendezésre 
kerül az Erzsébet Alapítvány fi-
nanszírozásával a Napközis Er-
zsébet-tábor. Idén 3 turnusban, 
közel 100 „Korányis” gyermek-
nek van erre lehetősége. A szer-
vezéskor intézményünk célja az 
volt, hogy a gyerekek számára 
hasznos, élményekben gazdag 
kikapcsolódást nyújtson. 
A színes programokban megje-
lent a környezettudatosság, az 
egészséges életmódra nevelés, 

a kulturális nevelés, emellett 
rengeteg kézműves-foglalkozás 
keretében fejleszthetik kreati-
vitásukat. Lehetőségünk nyílt 
kirándulások megszervezésére 
is, melyek során ellátogatunk 
a Sóstói Múzeumfaluba, ahol 
a gyerekek rongybabát és mé-
zeskalácsot készítenek, gyer-
tyát öntenek és batikolnak is, 
valamint részt vehetnek egy 
rendhagyó tanítási órán. Nagy 
örömükre mozilátogatásra és 
múzeumlátogatásra is eljutunk.
 A tábornak köszönhetően olyan 
ismeret- és élményanyaggal gaz-

dagodhatnak a gyerekek, ame-
lyek fontosak, de más módon 

nem tudnánk megadni nekik.
 Kiss Andorné Kondás Mária

A Nagykállói Budai Nagy 
Antal Gimnázium 1960-ban 
érettségizett humán és reál 
osztályának tízéves találko-
zója 1970-ben egybeesett az 
iskola alapításának 100 éves 
évfordulójával. 

Egy évvel ezelőtt, az 50 éves 
találkozónk hasonlóan emléke-
zetes alkalmat kínált, mert volt 
gimnáziumunk utóintézménye 
az MSZC Budai Nagy Antal 
Szakgimnázium jubileumi ün-
nepséget tervezett az alapítás 
150 éves évfordulója alkalmá-
ból. A vírus világjárvány azon-
ban közbeszólt és az 50 évvel 
ezelőtti, „retro” ballagással szí-
nesített ünnepséghez hasonló 
rendezvény mára, háromszori 
halasztás után végleg reményte-
lenné vált. 
A pandémia első hullámának le-
csengése 2020 júniusában lehe-
tővé tette számunkra 
az 50 éves találko-
zó megszervezését, 
amit az utóbbi idő-
ben már évenként 
rendezünk korunkra 
való tekintettel. Ezt 
sokáig mindig a volt 
gimnáziumunk tanter-
meiben tartottuk, de 
amióta az alma mate-
rünkből általános iskola 
lett, az összejöveteleket válto-
zó helyeken, az utóbbi időben 

a „törzshelyünknek” számító 
Óbester Étteremben rendezzük. 
Két évvel ezelőtt eldöntöttük, 
hogy a kettős jubileum alkalmá-
ból emlékkönyvet jelentetünk 
meg. Ebben sok-sok képpel át-
tekintjük a két osztály történetét 
az első osztálytól (1956) kezdve 
az 50 éves találkozóig (2020), 
és szövegesen, valamint fotók-
kal illusztrálva beszámolunk az 
iskolai nagy ünnepségről. Az 
idei, 61 éves találkozóra ez el 
is készült, de szegényebb lett a 
tervezettnél, mivel kimaradtak 

belőle a 150 éves 
ünnepség esemé-
nyei. A jubileumi 
2019/2020-as tan-
évből két emlékeze-
tes programot azért 
sikerült belevenni. 
Az egyik a neve-
zetes tanévnyitó a 
tölgyfaültetéssel 
és az ezt követő, 

fehér asztal melletti, ün-
nepi tantestületi ülés. Ezen az a 
megtiszteltetés érte e kis beszá-

moló szerzőjét, hogy az iskola 
felkérésesére, a két osztály ne-
vében, vetítettképes előadásban 
megemlékezett volt tanáraink-
ról. A másik esemény az egy 
hónappal későbbi dr. Berend 
Miklós emlékülés a kettős em-
léktábla avatással a volt gimná-
zium bejáratánál. 
Találkozóinkat minden évben 
- már szinte rituálisan - június 
utolsó szombatján tartjuk. Így 
történt ez ebben az évben is. 
Június 26-ikán délelőtt, 10 óra-
kor már együtt volt a társaság. 
Különböző okok (elsősorban 
egészségügyi problémák mi-
att) többen, sajnos, nem tudtak 
eljönni. A program a közben 
elkészült közel 150 oldalas, 
több, mint 200 képet tartalmazó 
„Emlékkönyv 60” kiosztásával 
kezdődött, amit mindenki nagy 
örömmel kezdett el lapozgatni. 
Amíg még éltek tanáraink, addig 
közülük is részt vettek néhányan 
ezeken az összejöveteleken. Az 
utóbbi időben azonban ők már 
véglegesen „igazolt hiányzók” 

lettek. Indulásként, mint mindig, 
elénekeltük a Himnuszt, majd 
a találkozó résztvevőit örökös 
főszervezőnk, Pető Gáborné 
Kovács Mária (a nagykállóiak 
által jól ismer Marika néni) kö-
szöntötte. Új színfoltként követ-
kezett a társaság közös előadá-
sában a „nyugdíjas himnusz” 
(Elszaladtak az évek: https://
youtu.be/uXjTHe0p6ME). Ezt 
követően kötetlen beszélgetés 
következett ebédig, miközben 
az Emlékkönyv képei kapcsán 
megelevenedtek a régi emlékek. 
Az ebéd után „házi” zongorakí-
séret mellett még nosztalgiáz-
tunk egy kicsit - szokás szerint 
-, majd befejezésként most is el-
énekeltük a Székely Himnuszt. 
A legvégén felhangzott a „Bal-
lag már a vén diák...” és teljesen 
spontán „körbe ballagtuk” az 
asztalokat. Aztán jött a végszó: 
JÖVŐRE, VELETEK, ÚJRA, 
UGYANITT!  

Dr. Batár István
ny. egyetemi docens

(Debreceni Egyetem, Női Klinika)

Az örökifjú budaisok 61. érettségi találkozójukon 

Színes programok várják a gyerekeket az Erzsébet-táborban
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Tánccal űzték

Szomszédsági főzőverseny 
az Akácos úton Úszni tanultak

A Néptáncosok Házában 
- a Nagykállói Múltunk 
és Jelenünk Egyesület, 
illetve a Kállai Kettős 
Közalapítvány - évzáró, 
pandémiaűző táncházat 
szervezett.

 Vidám gyerekzsivajtól volt 
hangos június 16-án az Ady 
E. utcai néptáncosok házának 
udvara, ahol évzáró táncházat 
tartottak. A talpalávalóról a 

Bakos zenekar gondoskodott, 
az érdeklődőket pedig Márton 
Lászlóné néptáncpedagógus, 
Jantek Dóra gyöngygalléros 
táncos és Márton Attila arany-
sarkantyús táncos várta. A 
táncházban a gyerekek apraja 
nagyja, a Pöttöm Tánccsoport 
és a TánciKálló Tánccsoport 
tagjai, az őket kísérő szülők 
és nagyszülők népi gyermek-
játékokkal, polgári táncokkal 
és a széki csárdás alapjaival is-
merkedhettek. Zárásként az ok-
tóberben indult tánccsoportok 
tagjainak kívánságára moldvai 
körtáncot jártak, ami után min-
denkinek jól esett a közösen 
elkészített zsíros kenyér.
-Számomra igazi boldogság 
volt ez az este. A csillogó 
szempárokért, a kipirosodott 
arcú, boldog gyermekekért 
érdemes ezt csinálni – mond-
ta Márton Lászlóné, Julika 
néptáncpedagógus, a rendez-
vény szervezője.

A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok megvaló-
sítása Nagykállóban elnevezé-
sű TOP-5.2.1.–16–SB1-2017-
00002 azonosító számú 
projekt keretében - június 19-
én - szomszédsági főzőver-
seny került megrendezésre az 
Akácos úti Közösségi Házban. 
A vállalkozószellemű lakosok 
előzetes jelentkezés alapján 
megkapták az alapanyagokat, 
melyekből elkészítették az 
általuk kiválasztott ételeket. 
A finomságokat Oroszné dr. 
Nagy Matild képviselő asz-
szony és a Ham Ko Ham zene-
kar tagjaiból álló zsűri díjazta. 
Az első három helyezett az 
Óbester Étterem és Kávézóba 
szóló utalványt nyert. 
A rendezvény jó hangulatát 
a Ham Ko Ham zenekar és a 
Tűzrózsa Egyesület tagjai biz-
tosították. 

Ezúton is köszönjük a részt-
vevőknek a megjelenést és 
fellépést, s gratulálunk a nyer-
teseknek! Diósi Dóra

Az úszás olyan mozgásfor-
ma, mely viszonylag gyorsan 
elsajátítható – mondják azok, 
akik már tudnak úszni. Isme-
rik annak alapvető szabályait, 
valamint több úszásnemben 
„vízbiztos” tudást is szerez-
tek. A vízben mozgás javítja a 
mozgáskoordinációt, a figyel-
met, valamint segíti az agyfél-
tekék működésének összehan-
golását.
Egy pályázat, A társadal-
mi együttműködés erősí-
tését szolgáló helyi szin-
tű komplex programok 
megvalósítása Nagykállóban 
elnevezésű TOP-5.2.1.–16–
SB1-2017-00002 azonosító 
számú projekt keretében az 
elmúlt hónapban 10 alkalmas 
úszótanfolyamot szerveztek 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére, akik abban a vá-
rosrészben (akcióterületen) 
élnek, amelyre a projekt kiter-
jed. A tanfolyamon 21-en vet-

tek részt, akik szert tettek az 
úszással kapcsolatos száraz-
földi és vízi alapismeretekre.

A gyerekkel szakképzett okta-
tó kedveltette meg az úszást és 
ismertette az ahhoz szükséges 
alapismereteket

Változatos és ízletes ételek ké-
szültek a bográcsokban

Az évzáró táncházban néptánc-
cal űzték a járványt gyerekek és 
felnőttek

Ismét bearanyozták
A nagykállói Shotokan 
Karate Do Egyesület tagjai 
a hosszú kényszerpihenő 
után, június utolsó hétvégé-
jén újra tatamira léptek.

A Hevesen megrendezett ka-
rate kupáról összesen 6 arany, 
5 ezüst és 2 bronzéremmel tér-
tek haza 
Mányák Orsolya remek ver-
senyzéssel a 13 év alattiak 
között a legeredményesebb 
lány versenyzőnek járó kupát 
is megszerezte.

A két edző, Tímár Zoltán és 
Ferencz Tibor mesterek felké-
szítő munkájának köszönhetően 
ezúttal is tovább öregbíthették 
városunk és az általuk működ-
tetett karate dojo hírnevét.
Eredményeik:
Mányák Orsolya: 3 arany, 
2 ezüst, 1 bronzérem
Mányák Gergő: 2 arany, 2 
ezüstérem
Mányák Szabolcs: 1 arany, 
1 bronzérem
Birtha Máté: 1 ezüstérem
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Nyugdíjasok sportnapja
A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Nyugdíjas Szerveze-
tek Szövetsége 2021. június 
1-jén szervezett sportnapot. 
Elérkezett végre az idő, 
hogy újra találkozhattunk, 
láthattuk egymást és foly-
tathattuk a munkát ott, ahol 
egy évvel ezelőtt abbahagy-
tuk.

Az eseménynek egy csodála-
tos hely, a napkori Kereker-
dő Turisztikai Központ adott 
otthont, ami tele van szebbnél 
szebb virágokkal, örökzöld 
cserjékkel, fákkal és madár-
dallal. Az idős korosztály 
ezúttal sem lankadt, közös 
testmozgás és a játék volt na-
pirenden.
Románné Magdika örömmel 
és meleg szavakkal üdvözölt 
mindenkit, bíztatva ösztönzött 
bennünket arra, hogy az élet 

még nem állt meg, menni kell 
tovább. Martin Luther King 
szavait idézte: „Ha nem tudsz 
repülni, hát fuss! Ha nem tudsz 
futni, sétálj! Ha nem tudsz sé-
tálni, akkor mássz, de csinálj 
bármit, muszáj haladnod elő-
re!”  Köszöntött bennünket dr. 
Spinyhért Zsolt, Napkor pol-
gármestere, Támba Miklós, a 
Turisztikai Központ vezetője. 

A köszöntők után zenés torna 
következett, majd 5 fős csa-
patokkal lehetett nevezni az 
ügyességi és labdajátékokból, 
kockadobásból álló versenyre. 
Mi 2 csapattal vettünk részt a 
versenyen, tagjai derekasan 
helytálltak, de nem lettek dí-
jazottak. 
A verseny után Gurbán Csa-
ba rendőr százados beszélt a 

bűnmegelőzésről, az időseket 
érintő átverésekről, támadá-
sokról és arról hogyan kell 
ezeket kivédeni, hogy ne vál-
junk áldozatokká. 
Nagyon kellemes, szép és tar-
talmas volt ez a nap!

Gégény Lászlóné 
FB elnök, Nagykállói  

őszi Napfény Nyugdíjas 
Egyesület

A nagykállói senior sportolók

Ismét remekeltek a helyiek a szezonnyitó tornán
A Nagykállói Röplabda 
Egyesület (NARE) 2021. 
június 19-én tartotta sze-
zonnyitó strandröplabda 
versenyét a nagykállói Nap 
Strandon.

A szervező egyesület valójában 
nemzetközire tervezte a meg-
mérettetést, azonban a járvány-
helyzet ezt még nem tette lehe-
tővé, mindössze a szlovákiai 
Bodrogszerdahelyről érkeztek 
játékosok. A három nagykállói 
(NARE) csapat mellett elfo-

gadta a meghívást a Hajdúná-
nás és Mátészalka együttese. A 
jó időben, jó hangulatban zajló 
tornán a játékosok ezúttal is 
mix (női-férfi vegyes) csapa-
tokká szerveződve mérkőztek. 
A mostantól Nagykállói 
Aranyhomok Strandfesztivál 
nevet viselő találkozó vég-
eredménye igen kedvezően 
alakult a vendéglátónak. Az 
aranyérmes Hajdúnánás után 
ugyanis (második és harmadik 
helyen) a NARE1 és a NARE2 
csapata végzett.

Az idei első aranyhomok strandfesztivál nagykállói résztvevői
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Nyílt napot tartottak a klubok
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A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!  
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

Az asztalitenisz és súlyemelő 
sportágak népszerűsítését cél-
zó nyílt napot tartottak július 
3-án városunkban. 

Kettős cél-
ja volt a 
nagykállói 
a s z t a l i t e -
nisz és súly-
emelő klub 
július elején 
tartott nyílt 
n a p j á n a k , 

egyrészt szerették volna a fiata-
labb korosztály körében népsze-
rűsíteni a sportágakat és magát 
a mozgást, a sportot, másrészt 
örömünnep volt ez, mert minkét 
klub - az esemény előtt néhány 
nappal – kapott nagyobb össze-
get eszközfejlesztésre.
A Nemzeti Együttműködési 
Alap (NEA) pályázatán nyert 
650 ezer forint támogatásból a 
súly- és erőemelő terembe 5 ru-
dat vásároltak és 180 kg súlyt a 
sporteszközökhöz. Az asztalite-
nisz klub pedig 750 ezer forint 
támogatást nyert szintén a NEA 
pályázatán, amiből a gyerekek 
és a felnőttek részére felszerelé-
seket és sporteszközöket, egysé-
ges mezeket vásárolnak majd.

ASZTALITENISZ KLUB
-Nagy örömünkre több mit 
száz asztaliteniszező vett részt 
az eseményen, akik Nagykálló 
mellett Nyíregyházáról, Haj-
dúnánásról érkeztek, hogy a 
járványveszély megszűnése 
után együtt sportoljanak, il-
letve játszanak a kétszeres vi-
lágbajnokkal. Klampár Tibor 
asztaliteniszező legendát azért 
is hívtuk meg, hogy népszerű-
sítse a ping-pongot, a sportot, 
a játékot a fiatalabb korosztály 
körében – tájékoztatott Jónás 

Sándor, az asztalitenisz klub ve-
zetője. – Az elmúlt időszakban 
mindkét egyesületnél, az edzé-
sek mellett, nagy hangsúlyt fek-
tettünk a versenyszezonra való 
felkészülésre. A legközelebbi a 
szeptemberben megrendezésre 
kerülő bajnokság lesz. Alulról 
építkezünk, mert több év kiha-
gyás után megyei bajnokságban 
indul a nagykállói asztalitenisz 
csapat. Cél: az NBIII-ba való 
feljutás lenne, ezzel párhuza-
mosan pedig a gyerekek taní-
tása, a sportág népszerűsítése a 
fiatalabb korosztály számára – 
emelte ki Jónás Sándor.

KÉTSZERES VILÁGBAJ-
NOK NAGYKÁLLÓBAN

-Szívesen jöttem Nagykállóba 
az pedig külön öröm számom-
ra, hogy nagyon sok asztalite-
niszező és a sportágat kedvelő 
is megjelent ezen a nyílt na-
pon - mondta Klampár Tibor 
világbajnok asztaliteniszező, 
aki ma már edzőként dolgozik 
Celldömölkön. – Óriási hibá-
nak tartom viszont, hogy a mai 
fiatalok nem akarnak sportolni, 
mert a sport munka, erőfeszítés, 
például naponta legalább 6 órát 
kellene edzeni. 

SÚLYEMELő KLUB
A terem februári megnyitása 
óta a lehetőségekhez mérten 

dolgoztam, próbáltam nép-
szerűsíteni a termet, hogy a 
járványveszély megszűnése 
után fogadni tudjuk a spor-
tolni vágyókat – tájékoztatott 
Janics Tímea erőemelő. – Az 
elmúlt időszakban saját felké-
szülésemre is koncentráltam, 

a koronavírus-járvány miatt 
ugyanis tavaly elmaradt az 
Országos Erőemelő Női Baj-
nokság, amelyet május 29-én 
Budapesten szerveztek meg. 
Ezen 52 kg-os súlycsoport-
ban indultam guggolásban 
105 kg-ot, fekve nyomásban 
60 kg-ot, elemelésben szintén 
105 kg-ot sikerült teljesíte-
nem, így összesítettben 270 
kg-ot mozgattam meg, amivel 
második helyezést sikerült el-
érnem.
Súlyemelő versenyre is készü-
lök, ahol minősítési szintemet 
szeretném emelni, ami előfel-
tétele a kiemelt versenyeken, 
országos bajnokságokon való 
részvételnek.

Jónás Sándor

A súlyemelő klub új eszközeivel edzhetnek a jövőben gyerekek és fel-
nőttek
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. július 30. 12 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Tisza Kálmán (Bethlen G. u.)
Hrenkó Lászlóné (Bátori út)
Mátyás Györgyné (Krúdy Gy. u.)
Palaticz Lajos (Nagybalkányi út)
Bak Béla (Debreceni út)
Duszkó Bálintné (Porosladány út)
Perge Lajos (Lehel u.)

Tóth Miklósné (Bátori út)
Tóth Ferencné (Széchenyi u.)
Dankó István (Kossuth út)
Kerepesi Jánosné (Fintor tag)
Szabó Sándor (Kisharangodi út)
Kőhegyi János (Korányi F. út)

ELHUNYTAK 2021. május-júniusI N G A T L A N
Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. 
szám alatt 2 szobás, ebédlős, fürdő-
szobás ház eladó. Az ingatlan teher-
mentes. Telefon: +36 20 988 7115
Nagykálló, Mártírok útja 28. sz. 
alatti 2 szoba+étkezős, fürdőszo-
bás ház (45 éve épült), központi fű-
téssel, kis portával eladó. Telefon:  
+36 30 522 9064

Ü Z L E T  K I A D Ó
Nagykállóban 20 nm-es, igényesen 
kialakított üzlethelyiség kiadó. Tele-
fon: +36 30 935 6345

E L A D Á S - V É T E L
Jó állapotban lévő, kétszemélyes he-
verő eladó. Ár: 15 000 Ft. (Szivacs)
laticel 125x95-ös méretben eladó. Ár: 
10 000 Ft. Telefon: +36 30 387 6468
Folytontermő málna frissen szedve 
kapható. Telefon: +36 70 299 5724

Eladó 100x197-es bejárati, üveges fa 
ajtó, tok nélkül. Ár: 7 000 Ft. Telefon: 
+36 20 242 4566
Eladó gázpalack, benzines láncfűrész, 
régi típusú gáztűzhely, Weltmeister 
tangóharmonika, szőlőprés, ver-
senysakk malomjátékkal. Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó 48 nm (használt) parketta 
40x300-as, 1” menetmetsző, gáz-
palack nyomásszabályozóval, 6 
db műanyag almásláda, hurkatöl-
tő, 240x192-es garázsajtó (vas), 
181x101-es vasajtó. Telefon:  
(42) 264 294
Eladó 3 fázisról működő gyümölcs-
daráló, nagyputtonyos szőlődaráló, 
kézi gyümölcsdaráló, 250 kg-ig mérő 
molnár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Vegyépszer műanyag 20 literes 
– keveset használt - permetező-
gép eladó. Ár: 10 000 Ft. Telefon:  
+36 70 359 8356

Elkészültek az új, kom-
fortos faházak Nagykálló-
Harangodon, a víztározó part-
ján.
A faházak egyedi gyártásúak 
és méretűek, hasznos lakóte-
rületük hatszor négy méter, 
amiben egy elkülönített WC és 
zuhanyzó került kialakításra.
A faházak bérelhetők!
Bővebb információ: a 42/563-
067-es vagy a 30/257-7065-ös 
telefonszámon

Bővül a Harangodi Üdülőterület
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DOMOKOS  
SÁRÁT

1. születésnapja alkalmából
köszönti Anya, Apa  

és bátyja, Marci!

DOMOKOS 
MÁRTONT

4. születésnapja alkalmából
köszönti Anya, Apa  
és kishúga Sárika!

Álmokkal, vágyakkal telve, 
túl a sikeres felvételiken el-
búcsúztak a Nagykállói Álta-
lános Iskolától a nyolcadikos 
diákok. A járványügyi intéz-

kedéseknek megfelelve, szűk 
körben, meghitt ünnepséggel 
köszöntek el a végzősök, akik-
re új feladatok várnak majd 
szeptembertől, s erre izgatot-

tan és örömmel készülnek. A 
ballagáson ezúttal is a kitűnő 
tanulók – Nagy Roland, Sőrés 
Fanni, Szabó Noémi, Szedlár 
Dóra Boglárka, Vass Eszter 

– részére oklevelet és emlék-
plakettet adott át Dubász Éva 
igazgató.
A Nagykállói Általános Iskola 
ballagó diákjainak névsora:

Véget ért a tanév – elballagtak a nyolcadikosok

Osztályfőnök: 
Csányi Ákos

Ács Tamás
Blága Enikő 
Eszter
Bodnár László
Demendi Dorina
Duka Diána
Farkas János 
Patrik
Farkas Zsombor

Hete Dániel
Kádár Zita  
Mónika
Kiss Ádám
Kiss Eszter
Lakatos Fruzsina
Laskai György
Nagy Roland
Oláh Péter Imre
Pintye Sándor
Rekettyés Gergő

Somogyi Viktória
Sőrés Fanni
Szabó Béla
Szabó Noémi
Szedlár Dóra  
Boglárka
Szűcs Enikő
Tóth Miklós
Treszkai Gergő
Varga Viktória
Vass Eszter

Osztályfőnök: 
Radó Éva  
Zsuzsanna

Balogh Szabina
Drozsgyik Gábor
Fekete Virág  
Rebeka
Gáspár Bianka
Hamza Levente
Hegyes Zsófia Luca
Kozma Laura Edit

Kocsány József 
Alex
László Melissza 
Ilona
Matirkó Róbert
Molnár Viktória
Nagy Angelika 
Vivien
Nagy Patrik
Papp Miklós
Radics Georgina

Révész Ferenc
Rézműves Piroska 
Vanessza
Székely György
Szilágyi Gizella
Szilágyi Vanessza
Szőcsi Brendon
Takács Zsolt
Tar Kitti
Tóth Fanni
Ujj Éva Ilona

8. b osztály8. a osztály 
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Nagykállói lakcímmel rendelkezőknek 
ingyenes úszásoktatás a Nap Strandon 2 hetes

turnusokban, Krakkó Gábor oktatóval. 
 

A turnusok időpontjai:
 

I. turnus: Július 5-16
II. turnus: Július 19-30

III. turnus: Augusztus 2-13
IV. turnus: Augusztus 16-27

 
Nem nagykállói lakosok számára 8 000 Ft/turnus.

 
Jelentkezni a Nap Strand facebook oldalán üzenetben!

Az üzenetben kérjük feltüntetni a jelentkező nevét,
címét, életkorát! 

A kísérőknek kísérőjegy váltása kötelező!

Nagykálló Város Önkormányzatának támogatásával, az
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 "Humán szolgáltatások fejlesztése

Nagykállóban és térségében" projekt keretében

.
.

.
.

Korhatár nélkül, gyermekek és felnőttek
egyaránt jelentkezhetnek!


