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Újra együtt a 36. Téka táborban

Kívül-belül megújul a  
védőnői szolgálat épülete

Hamarosan elkezdődik a 
városi védőnői szolgálat 
épületének korszerűsíté-
se az Ady E. utcában. A 
fejlesztésre Nagykálló Város 
Önkormányzata a Belügy-
minisztériumtól kapott 
támogatást. 

A felújítás mellett az intézmé-
nyi szolgálat bővítésére is sor 
kerül: egy ötödik területi vé-
dőnői körzetet alakítanak ki. 
A 20. század fordulóján épült 
ingatlan eredetileg Strausz 
Mihály ügyvéd tulajdona volt, 

amely cselédlakás, később 
intézményi célokat szolgált: 
fogorvosi rendelő működött a 
falai között, jelenleg pedig a 
védőnői szolgálat. Az évek és 
a használat során eljárt felette 
az idő, halaszthatatlanná vált a 
felújítása, ezért az önkormány-
zat kereste a lehetőséget, hogy 
támogatást szerezzen ennek 
elvégzésére. Múlt hónapban a 
Belügyminisztériumtól kapott 
támogatásnak köszönhetően 
elkezdődhetett az épület teljes 
rekonstrukciójának megterve-
zése. Folytatás a 3. oldalon!

A bezártság, a félelem, a 
távolságtartás hónapjai 
után, sok száz táborozó-
nak köszönhetően újra 
megtelt élettel Harangod 
minden szeglete. Mert 
„örökké nem eshet”, s itt 
volt az ideje, hogy újból 
együtt legyenek, szaba-
don. Ismét emlékeket, 
élményeket gyűjtöttek, 
tovább erősítették tékás 
„családjukkal” a barát-
ság szent kötelékét. 
A 36. Téka Népművé-
szeti Tábor szervezői 
ezúttal is arra vállal-

koztunk, hogy tovább 
adják a múltban gyöke-
rező kulturális öröksé-
get, elődeink kézműves 
hagyományát, zenéjét, 
táncát a hozzánk érke-
zőknek. Nagy örömmel 
és szívélyesen várták 
vissza a táborozókat a 
lelkes, munkájuk iránt 
elkötelezett foglalko-
zásvezetőkkel és szer-
vezőkkel, mert a TÉKA 
nem csak a munkájuk 
része, hanem a szívük 
része is egyben. 

(Folytatás az 13. oldalon!) Idén újra tékás sokadalom volt a tánccsűrben

Minden elemében megújul a mostanra elavult épület
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JÚLIUSI VISSZATEKINTŐ

Idén második alkalommal 
szervezett hagyományőrző 
táborokat Harangodon a 
Nagykállói Múltunk és Jele-
nünk Egyesület.

Július első hetében óvodásko-
rú gyerekeket vártak a tábor-
ba, melynek szakmai vezetői 
Márton Lászlóné Julika, Már-
ton Attila és Márton Julianna 
néptáncpedagógusok voltak. 
A táborozók nagykállói népi 
játékokat, mondókákat tanul-
tak, vonós népi hangszerekkel 
ismerkedtek. A játékok mellett 
jutott idő kismacit készíteni, 
táncos gyöngygallért, karkötőt 
fűzni, dombról legurulni, lefut-

ni, de elutaztak Nyíregyháza-
Sóstóra az Állatparkba is.
Egy kis hétvégi szusszanás után 
július 12-én indult a következő 
Hagyományőrző Néptánctábor, 
amelynek főleg kisiskolások 
voltak a résztvevői. A gyerekek 
a Kállai Kettős néptánc ballada 
alaplépéseivel, szatmári lassú, 

friss csárdással, népdalokkal, 
moldvai táncokkal és népi 
hangszerekkel ismerkedtek, 
emellett gyöngyöt fűztek, ba-
tikoltak, nemezeltek, métáz-
tak, pihenésként pedig strandra 
mentek. Sajnos a tervezett két 
éjszakás harangodi alvásból 
egy éjszaka lett, mert a vihar 

közbeszólt. A hagyományőrző 
tábort rendhagyóan zárták a 
Kállai Kettős táncballada egy 
részének eltáncolásával, majd 
Márton Attila aranysarkantyús 
táncos egy interaktív néprajzi 
bemutatóval, a Hajdúnánási 
Aranyszalma és Aranyvessző 
Néptánccsoport tagjainak köz-
reműködésével, illetve a tábor-
lakó gyerekekkel és szüleikkel. 
A Hagyományőrző Néptánc- 
tábort a Kállai Kettős Közala-
pítvány szervezte és bonyolítot-
ta le, az EFOP-1.5.3-16-2017-
00041 Humán szolgáltatások 
fejlesztése Nagykállóban és 
térségében projekt segítségé-
vel. 

Az URBS NOVUM Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
- Nagykálló Város Önkormány-
zat támogatásával - idén is in-
gyenes úszásoktatást szervezett 
nagykállói lakosok részére a 
Nap Strandon. A tanfolyamokat 
(július elejétől) augusztus végé-
ig szervezik. 
A térítésmentes úszásoktatás 
az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 

Humán szolgáltatások fejlesz-
tése Nagykállóban és térségé-
ben projekt keretében valósul 
meg.

Múlt hónap elején 30 gyermek 
és közel tíz felnőtt segítő köz-
reműködésével tartották meg 
a Nagykállói Görögkatolikus 
Egyházközség hittantáborát. 
A tábor tematikája Jézus cso-
datételeire épült. A sok él-
ménnyel együtt, amelyekkel a 
sport és szellemi vetélkedők, 

kézműves foglalkozás, íjászat, 
kenyérlángos sütés közben 
gyarapodtak a résztvevők, Is-
tenhez is közelebb kerültek. 
Különösen emlékezetes ma-
rad az ugrálóvár és a habparty, 
amellyel a nyíregyházi tűz-
oltók örvendeztették meg a 
résztvevőket.

Hagyományőrző harangodi táborozók
A gyerekek számára a tánc, a zene, a kézművesség volt a középpontban

Ingyenes úszásoktatás 
a Nap Strandon

Élményekkel teli  
hittantábor
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Többlettámogatást kaptak Támogatás iskolakezdéshez

Folytatás az 1. oldalról
-Az épület korszerűsítése két 
ütemben történik meg. Első 
lépésben új nyílászárók ke-
rülnek beépítésre, megtörté-
nik az épület tetőcseréje és a 
külső homlokzat felújítása. Az 
intézményen belül alapterület 
bővítésre is sor kerül, továb-
bá kettesével elválasztjuk a 
védőnői munkaállomásokat, 
a meglévő négy mellett pedig 
egy ötödik védőnői körzet is 
létre jön. A tisztifőorvos hatá-
rozott úgy, hogy Nagykállóban 
a gyermekszám miatt új védő-
női körzetet kell kialakítani 
és erről tárgyalt is a képvise-
lő-testület legutóbbi ülésén. 
Az új körzet védőnője 2021 
őszétől Rátonyiné Varga Dóra 
lesz (további részletek a 4. ol-
dalon) – tájékoztatott Horváth 
Tibor Nagykálló Város pol-
gármestere. – Az intézmény 
belső felújítása során egy 

vizsgáló részt alakítunk ki, 
ahol a látás- és hallásvizsgála-
tokat is eltudják majd végezni 
a szakemberek, ehhez új vizs-
gálóeszközöket és bútorokat is 
beszerzünk, emellett mozgás-
korlátozott WC és egy elkülö-
nített babakocsitárolót építünk 
ki – sorolta a polgármester.
Horváth Tibor elmondta, 
hogy az építési engedélyek 
beszerzése után várhatóan 
ősszel kezdődnek a felújítási, 
kivitelezési munkák az épü-
leten, illetve a szomszédos, 

Néptácosok Házának helyet 
adó épületrészen, amelyen 
szintén új nyílászárókat épí-
tenek be.  Az intézmény előtt 
lévő kerítést kiveszik és áthe-
lyezik, hogy egy parkolót ala-
kítsanak ki a területet, jelenleg 
ugyanis nehézkes gépkocsival 
megállni hétköznap a védőnői 
szolgálat, hétvégén pedig a 
templom előtt.
A védőnői szolgálat felada-
tai között van a nővédelem, a 
várandósok gondozása, a 0-16 
éves gyermekek gondozása, a 

családlátogatás, valamint az 
óvodás és iskolás-korú gyer-
mekek egészségnevelési és 
iskola-egészségügyi gondo-
zása. A szolgálat jövő évtől 
egy megújult és komfortos 
környezetben végezheti majd 
tevékenységét. 
Nagykálló Város Önkormány-
zata 37 424 906 forint vissza 
nem térítendő támogatást ka-
pott a Belügyminisztériumtól, 
amit 15 százalék saját forrás-
sal (6 604 395 Ft) egészít ki, 
így a teljes beruházás értéke 
44 029 301 forint lesz.

A Nagykállói Vállalkozói In-
kubátorház 2021. tavaszán 
kezdte meg működését. Az 
Inkubátorház megvalósítá-
sára a TOP-1.1.1-15-SB1-
2016-00016 azonosítószámú 
projekt keretében Nagykálló 
Város Önkormányzata az Eu-
rópai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával 
661 484 000 forint, 100 %-os, 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert.
A kivitelezéshez kapcsolódóan 
a megnövekedett költségek-
re való tekintettel Nagykálló 

Város Önkormányzata több-
lettámogatási igényt nyújtott 
be, melynek köszönhetően a 
projekt megvalósítása továb-
bi támogatásban részesült. A 
forráskiegészítés pozitív el-
bírálásának köszönhetően a 
projekt teljes vissza nem térí-
tendő támogatása 689 424 736 
forintra növekedett.

Nagykálló Város Önkormányzata 
a beiskolázás költségeire tekintet-
tel a nappali oktatás munkarendje 
szerinti tanulmányokat folytató, 
nagykállói állandó lakhellyel 
rendelkező gyermeknek, fiatal 
felnőttnek - amennyiben nem 
részesül rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben - , és  az 
őt eltartó családban az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 450%-át 
(128.250 Ft), egyedülálló szülő 
vagy törvényes képviselő ese-
tében az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
500%-át (142.500 Ft) beiskolá-
zási támogatásban részesíti.
A támogatás összege:
a)  az alapfokú nevelési oktatási 

intézményben tanuló esetében 
5000 Ft/fő 

b)  középiskolában vagy szakkép-
ző iskolában tanuló esetében 
7500 Ft/fő 

c)  felsőfokú intézmény nappali 
hallgatója esetében 10000 Ft/
fő 

A támogatás iránti kérelmet a 
szülő vagy törvényes képviselő, 
illetve a nagykorú jogosult min-
den év augusztus 1. és október 31. 
között nyújthatja be. A benyújtási 
határidő elmulasztása jogvesztő.
Az önkormányzati beiskolázá-
si támogatás iránti kérelem be-
nyújtása igénylőlapon történik. 
Az igénylőlap a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatánál át-
vehető (Garancia Biztosító felőli 
bejárat).
Csatolandó:
-  eredeti iskolalátogatási igazolás 

2021/2022 tanévre
az egy háztartásban élők:

- lakcímkártya
- TAJ kártya
-  utolsó havi nettó jövedelem 

igazolás
- folyószámla szám

Kívül-belül megújul a védőnői szolgálat épülete

Az elmúlt hónapokban több cég kezdte meg a termelést az inku-
bátorházban

A felújítás részeként új vizsgálati eszközöket és bútorokat is be-
szereznek
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Nyolc hónap után újra ülésezett a 
képviselő-testület

A járványügyi veszélyhelyzet 
miatt kiadott kormányrendelet 
értelmében tavaly november óta 
nem ülésezhetett a képviselő-tes-
tület. A kormányrendelet az eltelt 
időszakban a döntési jogkört a 
polgármester hatáskörébe utalta. 
Horváth Tibor polgármester az 
elmúlt nyolc hónapban a képvi-
selők véleményének kikérésével 
és figyelembe vételével hozta 
meg a várost érintő döntéseket. 
A járványhelyzet enyhülésével 
feloldották a kormányrendele-
tet, így július 29-én ismét kép-
viselő-testületi ülést tarthatott 
Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete.

A képviselők döntése értelmé-
ben módosult Nagykálló Város 
Önkormányzat pénzbeli és ter-
mészetben nyújtott szociális el-
látásokról szóló önkormányzati 
rendeletének több pontja. A vál-
tozások közül érdemes kiemelni 
az új támogatási formákat, ame-
lyek a következők: 
• ápolási hozzájárulás, 
•  havi rendszerességgel nyújtott 

gyógyszertámogatás,
• eseti gyógyszertámogatás,
•  szilárd tüzelőanyag támogatás,
• kelengyetámogatás.
A támogatások igénylésének 
feltételeit, továbbá az igénylés-
hez szükséges nyomtatványokat 
megtalálják és letölthetik a www.
nagykallo.hu honlaponról.

* * * * * * 
Tárgyalta és elfogadta a testület, 
hogy a Nagykálló Város 3. szá-
mú háziorvosi körzetet ellátó dr. 
Babos Gabriella 2021. október 
1-jével praxisjogát dr. Takács 
Zoltán részére eladja, aki egyéni 
vállalkozóként szeretné a jövő-
ben ellátni a háziorvosi felada-
tot. A szükséges dokumentumok, 
engedélyek és a finanszírozási 
szerződés megkötését követő-
en - 2021. október 1. napjától 
- megkezdheti a feladatellátást 
a 3. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben. 

dr. Takács Zoltán 2011-ben Deb-
recenben szerzett általános orvo-
si diplomát, 2016-ban szülész-
nőgyógyász szakvizsgát tett, 
2017-ben szülészeti-nőgyógy-
ászati ultrahang diagnosztika 
licencet szerzett, 2020-tól a kli-
nikai farmakológia szakorvosa, 
valamint igazságügyi szakértés 
alapismereti vizsgát tett. 2011. 
óta dolgozik a Jósa András Ok-
tatókórházban. dr. Takács Zoltán 
rendelkezik mindazon - elsődle-
ges - szakmai feltétellel, amely a 
praxisengedély megszerzéséhez 
szükséges, így a testület támo-
gatta, hogy az önkormányzat 
vele feladat-ellátási előszerző-
dést kössön.
A 3. számú háziorvosi körzet 
rendelési ideje 2021. október 
1-től az alábbiak szerint alakul: 
Hétfő, szerda: 13.00 – 17.00 órá-
ig. 
Kedd, csütörtök, péntek: 
8.00 – 12.00 óráig

* * * * * * 
dr. Nagy Erika gyermekorvos 
2006. szeptemberétől végzi házi 
gyermekorvosi feladatellátá-
sát Nagykállóban. 2021. július 
10-én kelt levelében arról tájé-
koztatta a képviselő-testületet, 
hogy tevékenységét be kívánja 
fejezni városunkban, s kéri a 
feladatellátási szerződés fel-
bontását. dr. Nagy Erika még 
nem nevezett meg senkit, aki-
nek a praxisjogát értékesíteni 
tudná, ezért a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy az érintett 
gyermekorvosi körzet ellátatlan-
ságának elkerülése érdekében 6 
hónapos felmondási időt köve-
tően - lekésőbb 2022. január 10. 
napjával - szünteti meg a doktor-
nővel kötött feladatellátási szer-
ződést. 

* * * * * * 
Tárgyalták és módosították az 
ülésen Nagykálló Város Ön-
kormányzat Képviselő-testület-
ének 2021. évi  munkatervét. Ez 
alapján a 2021. augusztus 26. 
napjára tervezett ülést törölték, 

a közmeghallgatás időpontjának 
2021. augusztus 19-e helyett 
2021. október 28-át jelölték ki.

* * * * * * 
Fontos napirendi pont volt a tes-
tületi ülésen a város területén 
befogott kóbor állatok elhelye-
zésének kérdése. Az állatvédel-
mi törvény (1998. évi XXVIII. 
tv 48/A § (3) bekezdése) rendel-
kezik arról, hogy az önkormány-
zat feladata a város belterületén 
a kóbor kutyák és macskák be-
fogása. Amennyiben azok tu-
lajdonosa nem lelhető fel, úgy 
gondoskodni kell az állat örök-
beadásáról, ha ezt jogszabály 
kizárja vagy eredménytelen, az 
állat végleges elhelyezéséről. 
Önkormányzatunk a megyében 
működő állatmenhelyeket folya-
matosan kereste a kóbor állatok 
befogadása céljából, azonban ka-
pacitáshiányra hivatkozva eluta-
sították a megkeresést. Felmerült 
a lehetősége annak, hogy ezeket 
az állatokat az Egyek Községben 
működő befogadó állomáson he-
lyezzék el. A képviselő-testület 
tagjai végül nem döntöttek eb-
ben a kérdésben, hanem helyi ál-
latvédőkkel egyeztetve keresik a 
közös megoldást a kóbor állatok 
elhelyezése ügyében.

* * * * * * 
Az elmúlt időszakban Nagykálló 
egyes utcáit a lezúduló nagy 
mennyiségű eső miatt szenny-
vízzel keveredett csapadék-
víz önti el. Horváth Tibor pol-
gármester tájékoztatójában 
elmondta, hogy a város vezetése 
már több esetben egyeztetett a 
szolgáltatást végző Nyírségvíz 
Zrt. szakembereivel és kérték, 
hogy az önkormányzat munka-
társával tartsanak bejárást, in-
duljon meg az ellenőrzés a vá-
ros utcáiban, hogy megszűnjön 
a tetőkről lefolyó csapadékvíz 
illegális bevezetése a szenny-
vízcsatornába. Az ugyanis már 
előzetesen kimutatható, hogy 
nagyobb esőzések alkalmával 
a szennyvízátemelők kapacitá-

sa megnő a rendszerbe kerülő 
esővíz hatására. A városvezetés 
bízik abban, hogy az időnként 
kialakult áldatlan állapot – első-
sorban a Vadkerten - az illegális 
bekötések megszűntetése követ-
keztében enyhülni fog.

* * * * * * 
Zárt ülésen döntöttek a testület 
tagjai a városi kitüntető díjak 
odaítéléséről. A képviselők úgy 
határoztak, hogy az idei évben a 
Szilágyi István-díjat Forró Kata-
lin kapja.
Korányi Frigyes-díjat hárman 
vehetnek át: dr. Kulja András Ti-
vadar, Vig Katalin és dr. Skorán 
Gabriella Ágnes. 
A Rózsafa Művészeti Egyesület-
nek ítélték az Ámos Imre-díjat, 
Nagykálló Városért-díját pedig 
Borsy Gábor Jenő veheti majd át 
a 2021. augusztus 20. alkalmá-
ból rendezett városi ünnepségen 
és díjátadón. 

* * * * * * 
Szintén zárt ülésen döntöttek a 
területi és iskolai védőnői mun-
kakör betöltésére kiírt pályázatra 
érkezett jelentkezők személyé-
ről. A képviselők a nagykállói 
Rátonyiné Varga Dórát válasz-
tották a jelöltek közül. 
Az újonnan létrejött 5. számú te-
rületi védőnői körzethez az aláb-
bi utcák és intézményi egységek 
tartoznak: Ámos I. u., Bátori út 
páros oldala, Budai Nagy A. u., 
Csillag u., Csillag köz, Csillag 
zúg, Fenyő dűlő, Forrás dűlő, 
Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág 
u., Jánoskert u., Kapóskert, Ka-
tona J. u., Lászlókert, Lászlókert 
u., Lehel köz, Lehel u., Magyi 
köz, Magyi út, Május 1. u., Már-
tírok útja, Nyíl u., Orgona u., 
Páskom út, Patak u., Porosladány 
dűlő, Porosladány u., Rákóczi út, 
Rét u., Rittersporntanya, Teme-
tő u., Tó u., Torony u., Vadkert 
u., Nagykállói Általános Iskola 
(4., 6., 8. évfolyam), Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda – Csilla-
gocska, Huncutka, Bóbita cso-
portja.
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IX. Nagykállói Lecsófesztivál

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. 

 Nagykállóban kilencedik, 
Harangodon második alka-
lommal rendezik meg a város 
talán legnépszerűbb rendez-
vényét, a gasztronómiai él-
mény-eseményt, a Nagykállói 
Lecsófesztivált. 

Harangodon szeptember 4-én 
tartják meg a lecsófőző feszti-
vált és főzőversenyt, ahol a ren-
dezvény színpadán több előadó 
szórakoztatja majd a résztvevő-
ket. 
-A lecsófőző versenyre csa-
patok jelentkezését várjuk, 
kiknek 2 000 forint nevezési 
díjat kell fizetni, melyet ezút-
tal is jótékony célra ajánlunk 
fel, így akinek lehetősége van 
rá, nagyobb összeget is befi-
zethet – tájékoztatott Szabol-
csi Kata, a rendezvényt szer-
vező Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
- Az étel elkészítéséhez szük-

séges alapanyagot, csapaton-
ként 6 fő részére mi biztosítjuk. 
Nagykálló-Harangodon, a ren-
dezvény napján, a verseny kez-
dete előtt (13 óra) a jelentkezők 
átvehetik a főzéshez szükséges 
eszközöket. Ezen kívül minden 

csapat kap egy tűzteret, tűzifát, 
bográcsot állvánnyal, valamint 
egy sörpad szettet. További 
kiegészítőkről, például evőesz-
közökről, konyhai felszerelé-
sekről, különleges ízesítőkről, 
fűszerekről, pavilonról ki-ki 
maga gondoskodik.
Szabolcsi Kata elmondta, hogy 
a csapatok által készített lecsót 
zsűri értékeli majd a helyszínen 
és kiválasztja az általa vélt leg-
ízletesebbet.
A főzőversenyre szóló ne-
vezési lap a Városháza föld-

szintjén és a Híd Közösségi 
Házban megtalálható, ill. le-
tölthető a www.nagykallo.hu 
oldalról. Ezt kitöltve kell el-
juttatni 2021. szeptember 1-ig 
a Híd Közösségi Házba (Jókai 
M. út 34.), vagy elküldeni a 
nkszolgaltatokft@gmail.com 
e-mail címre. A szervezők a 
jelentkezési lapon megadott 
elérhetőségeken keresztül tájé-
koztatnak mindenkit a további 
részletekről.
Találkozzunk Nagykálló-
Harangodon szeptember 4-én!

Ízelítő a korábbi évekből

Ha szeretnél csatlakozni egy dinamikusan fejlődő nemzetközi vállalathoz 
ahol szakmailag fejlődhetsz, kérlek, jelentkezz valamelyik elérhetőségeink 

egyikén! Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
4320 Nagykálló Nagybalkányi út 126. sz.; e-mail: hr@tecnicagroup.hu

Telefon: 06/42 887363

• Versenyképes fizetés
• Bónusz, prémium

• Ingyenes meleg étkezés a cég 

telephelyén
• Ingyenes céges buszjárat

• Szép kártya

ÁLLÁSAJÁNLATOK

Tecnica Ungheria Kft.
Nagykállói üzemének bővítése során keresünk 

munkavállalókat  
az alábbi munkakörökbe

• Gépkezelő-operátor  
- egy és három műszakos munkavégzésre. 

• MinőséGellenőr – egy műszakos munkavégzésre.
• karbantartó - elektrotechnikai szakirányú végzettség,  

mechanikus- hidraulikus szakmai tapasztalat, PLC ismeretek.
• Varró – egy műszakos munkavégzésre. 

Amit kínálunk: 



nagykállói hírmondó6Közélet

Újra homokfelhő szállt 
Nagykálló határában

Nagykálló Város közigaz-
gatási területein, főleg kül-
területi részeken az elmúlt 
időszakban megnövekedtek 
az illegális szemétlerakási 
tevékenységek. Munkatársa-
ink folyamatosan igyekeznek 
ezeket a szemétlerakókat fel-
deríteni, felszámolni és az ott 
fellelt hulladékot megfelelő 
helyre szállítani. Önkormány-
zatunk szinte kilátástalan 
küzdelmet folytat azok ellen, 
akik úgy gondolják, hogy 
feleslegessé vált dolgaiktól 
ilyen formában vállnak meg. 
Felhívjuk a Lakosság figyel-
mét, hogy a jövőben munka-

társaink folyamatosan bejárni, 
ellenőrizni fogják ezeket a 
területeket és a tilosban járó 
szemetelőket igyekeznek majd 
felkutatni, tetten érni és cse-
lekményüket szankcionálni. 
Kérünk mindenkit ezzel kap-
csolatban a felelősségteljes 
magatartásra, továbbá ingat-
lanuk vonatkozásában min-
denkit arra, hogy a megfelelő 
hulladékkezelésről, a hulla-
dék elszállíttatásáról gondos-
kodjon!
Együtt próbáljunk meg vi-
gyázni városunk tisztaságára!

Bereczki Mária 
jegyző

Lakossági felhívás

a Híd Közösségi 
Ház játszóházában

(Nagykálló,  
Jókai M. út 34.)
Minden kedden  

10 órától
Foglalkozásvezető:  

Rózsa Zoltán  
zenepedagógus
Részvételi díj:  

1000,-/gyermek/alkalom

Zenebölcsi - a gyerekek 
zenei és mozgásos  

fejlesztése!

ZENE-
BÖLCSI Négy ország versenyzői álltak 

rajthoz július 8. és 10. között 
a Nyír1 Baja elnevezésű 
tereprali viadalon, amely a 
Közép-Európai Zóna Bajnok-
ság (CEZ) és a nyílt magyar 
bajnokság következő forduló-
ja volt.

A Nagykállóban és környékén 
rendezett viadalon négy ország 
képviselője - cseh, lengyel, szlo-
vák és magyar - vágott neki a 
265 kilométeres távnak, ahol az 
érdeklődők 47 versenygépet lát-
hattak.
A háromnapos futam végén a 
többszörös Dakar-résztvevő 
cseh Miroslav Zapletal, Marek 
Sykora kettős nyerte a Nyír1 

Baja elnevezésű tereprali-vi-
adalt. Második lett a szintén 
remekül hajrázó Gyimóti Pé-

ter, Horváth Mira páros. A har-
madik helyen a lengyel Marcin 
Graczyk, Artur Kordala lengyel 
duó végzett.
A quadosok között a végig 
egyenletes teljesítményt nyúj-
tó szlovák Juraj Varga nyert és 
Balog László lett a második. A 
motorosoknál magyar siker szü-
letett Kárpáti Péter révén.
Az idén újraszervezett, hatfu-
tamos tereprali országos baj-
nokságnak ez volt a harmadik 
versenye a Riverside Baja és az 
Erdélyben rendezett Baja Satu 
Mare után. Az idény augusz-
tusban folytatódik a HunGarian 
Bajával, amely a világkupa ver-
senynaptárában is szerepel. MTI
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Táborozni jó!

Mindenki szívében 
van egy dallam

A Ratkó József Városi Könyvtár augusztusi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Becstelen szerelem : A jó útra 
tértek testvérisége 5. / Mary Jo 
Putney
Beláthatatlan táj / Kiss Tibor 
Noé
Csont és vér : [A kiválasztott kró-
nikája 2.] / Nora Roberts
A dolgok és amik mögöttem van-
nak / Csendrői Szabi Szendrői 
Csaba
Az első világvége, amit együtt 
töltöttünk / Selyem Zsuzsa
Felszabadított szerető : Fekete 
Tőr Testvériség 9 / J. R. Ward
Fiatalemberek slamasztikában / 
P. G. Wodehouse
Ha velem maradsz : Megtört lel-
kek 1 / Courtney Cole
Herscht 07769 : Florian Herscht 
Bach-regénye / Krasznahorkai 
László
Hiba volt / Jane Corry
Homokember / Lars Kepler
Kedvenc nővér / Jessica Knoll
A kegyelem szigetei / Rose 

Tremain
A kétszívű lány / Lydia Kang
Ma még élünk / Emmanuelle 
Pirotte
Meghaltok mind : [Helen Grace 
9] / M. J. Arlidge
Mielőtt elbukunk : Megtört lel-
kek 3 / Courtney Cole
Mielőtt lemegy a nap / Pap Éva
Míg Párizs aludt / Ruth Druart
Nocturna : [egy arctalan tolvaj, 
egy kétségbeesett herceg és egy 
szabadon engedett sötét hatalom] 
/ Maya Motayne
Obscura / Joe Hart
Az órakulcs : óramágusok I / 
Natalia Sherba
Az óraszív : Óramágusok II. / 
Natalia Sherba
Ördögcérna / Fehér Béla
Örökösök viadala / Jennifer Lynn 
Barnes
A pihenőlak / Nora Roberts
Sir Phillipnek szeretettel : A 
Bridgerton család-sorozat ötödik 
kötete / Julia Quinn

Sosem látott férj / Gayle Callen
Szabadíts meg! : Találkozások 1. 
rész / Laurelin Paige
Szikra / Zakály Viki
A szív ritmusa / Brittainy C. 
Cherry
Szülőföld / Roberto Bolaño
Találj rám! : Találkozások 2. rész 
/ Laurelin Paige
A temető könyve / Neil Gaiman
Udvari előadás / Nora Roberts
Az utolsó hvárezmi nyár / Lőrincz 
L. László
World of Warcraft : krónikák : 
első könyv / írta Chris Metzen, 
Matt Burns és Robert Brooks
Zavaros vér : Cormoran Strike-
történet / [Rowling, Joanne 
Kathleen] Robert Galbraith 

Felnőtt szakirodalom
999 fogoly : az első auschwitzi 
női transzport története / Heather 
Dune Macadam
Angol - magyar szótár / Magay 
Tamás, Országh László

Magyar - angol szótár / Magay 
Tamás, Országh László
Mi lenne, ha? : komoly, tudomá-
nyos megalapozottságú válaszok 
abszurd hipotetikus kérdésekre / 
Randall Munroe
Orchideák és pitypangok : a ma-
gabiztos és az érzékeny gyerekek 
is lehetnek boldogok / W. Thomas 
Boyce
Zöld jelzés : vázlat egy új politi-
kához / Schiffer András

Gyermek- és ifjúsági irodalom
Charlie csirke lesz / Sam 
Copeland
Georgie csodás kísérletei / Roald 
Dahl
Az igazmondó Glimpi / Matt 
Haig
Kalandok az erdő mélyén / Fiala 
Borcsa
Sosehol / Neil Gaiman

A Nagykállói Család-és Gyer-
mekjóléti Központ sikerrel 
pályázott az Erzsébet a Kár-
pát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány Napközi Erzsébet-
tábor felhívásra, melynek so-
rán 4 turnusban több mint 150 
gyerek vett részt a táborok-

ban. A minőségi, élményalapú 
táborok célja, hogy az alapít-
vány szakmai koordinálásával 
megvalósuló, helyi napközi 
táborokban részt vevő gyer-
mekek közös élményekkel és 
örök emlékkel gazdagodjanak.
 Tóthné Horváth Erzsébet

Sikeresen zárult júliusban a 
Társadalmi Esélyteremtési Fő-
igazgatóság által meghirdetett 
SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4-
0214 azonosítószámú, „Zenei 
program megvalósítása - Min-
denki szívében van egy dallam” 
elnevezésű projekt, melynek 
keretén belül a tervezett tíz fő 
helyett több, mint húsz 6 és 16 
év közötti fiatal kapott lehető-
séget hangszeres ismeretek el-
sajátítására. A legkitartóbbak 20 
foglalkozáson vehettek részt a 
programnak köszönhetően.

A projekt megvalósításával az 
volt a célunk, hogy a hangsze-
res oktatással és a közösségfej-
lesztéssel egy olyan kis közös-
ség jöjjön létre Nagykállóban, 
melynek tagjai büszkék gyöke-
reikre, kultúrájukra és alázattal 
gyakorolják azt. Ennek elérése 
érdekében a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által kidolgo-
zott Máltai Szimfónia Program 
módszertanát alkalmaztuk, 
így a gyerekek játékos hangu-
latban tanultak kultúrájukról, 
hagyományaikról, nyelvükről 

a zenélés 
mellett.
Diósi Dóra A gyerekek életre szóló élményeket szereztek a táborban

Küldetésük, hogy zenei eszközökkel segítsenek a gyerekek és 
fiatalok szociális problémáin
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Keresztesi Deák János
Elfeledett jeleseink:

Baján, a Kálvária sírkert 
délkeleti részén, a temető 
református részén áll egy 
sóskúti mészkőtömbökből 
készült, az átlagosnál sokkal 
nagyobb, négy méter magas 
síremlék. Felül leveles 
ágak, növényi indák alatt 
kidomborodó címer látható, 
a nagykállói Deák Szabó 
család nemesi címere s a 
sírfelirat szerint Keresztesi 
Deák János nyugszik az 
emlék alatt. A sír felirata, 
többet is elárul egykori jeles 
földinkről. 

1745. július 16-án született 
Nagykállóban. Akkor a XVIII. 
századi Szabó családnevet ki-
terjedt, népes református ro-
konság viselte, ezért került a 
„Keresztesi” és a „Deák” elő-
név a megkülönböztetés érde-
kében. Az előbbi az útkeresz-
teződésnél lévő lakóhelyre, a 
deák az iskolázottságra utal. 
Keresztesi Deák János Deák 
Szabó Ferenc nagykállói birto-
kos nemes fiaként született és 
két lánytestvérével, Zsuzsan-
nával és Juliannával osztozott 
a szülők gondoskodó szere-
tetén.  Családi őseik nemze-
dékről nemzedékre büszkén 
őrzött nemesi armálisukat (ne-
mesi levelüket) vitézségükkel, 
a törökkel és a kuruc-labanc 
elleni hősies harcaikkal érde-
melték ki.
Az édesapa, Deák Szabó 
Ferenc a Nagykállói Refor-
mátus Egyházközség aktív 
tagja, megbízott gondnoka 
volt. Tehetős ember lehetett, 
amire a fia taníttatására szánt 
figyelemből és anyagiakból is 
következtethetünk. Kereszte-
si Deák János élénk értelmű 
gyermek volt, tehetsége ha-
mar megmutatkozott. Édes-
apja az elemi iskolai tanulmá-
nyokra házi tanítót fogadott 
egyetlen fia számára, majd a 
nagykállói latin gimnáziumba 
adta, amely a XVIII. század 

elején a debreceni kollégium-
hoz tartozott. Innen a jeles 
diák útja Debrecenbe vezetett, 
ahol a kollégiumban olyan ki-
váló tanárok hatottak rá, mint 
a legendás hírű Hatvani István 
(1718-1786) polihisztor, a 
kollégium matematika-fizika-
kémia szakos professzora, 
Simai Miklós (1730-1808) 
és Maróthy György, akinek 
„Arithmetica vagy a számve-
tés mestersége című 1745-ban 
kiadott tankönyvét használták 
a matematika oktatásához, 
mert népszerűen, közérthe-
tően volt megírva. Kereszte-
si Deák János így ír a sokak 
számára nehéz tantárgyról 
„Főbb gyönyörűségem ne-
kem mindenek felett. A tiszta 
igazságot én abban találom.” 
A matematikán kívül kedvelte 
a történelmet, földrajzot és az 
érdekes, képzeletét megmoz-
gató útikönyveket. Ismerősei, 
rokonai egyenesnek látták 
útját a papi pálya felé, ám a 
debreceni diákévek után ta-
nulmányait Bécsben folytat-
ta, a katonai akadémián, ahol 
hadmérnöki képesítést szer-
zett. Tanulmányai befejezése 
után haditengerészként és ma-
gánemberként is sokat utazott. 
Bejárta Európát, „India derék 

földjére” is eljutott, de járt 
Dél-Amerikában, az akkor 
holland gyarmat Guyanában. 
Nem csak szárazföldön veze-
tett útja, áthajózott az Adriai, 
Földközi, Veres és Arab-ten-
gereken. Útjairól uralkodójá-
nak híven beszámolt. Utazásai 
rejtélyesek és titkosak voltak. 
Csak sejteni lehetett hírszerzői 
tevékenységét. Munkáját me-
sés gazdagsággal jutalmazták. 
1790 körül került Bajára, a 
Grassalkovich család birtoká-
ra inspektornak, azaz jószág-
igazgatónak. A meglehetősen 
elhanyagolt, rendezetlen bir-
tok ügyeit megbízói megelé-
gedettségére rendbe hozta. 
Megnősült, feleségül vette a 
Vácon született Galambos Jo-
hanna római katolikus, gyer-
mektelen özvegyet, szakított 
korábbi munkájával és az utaz-
gatásokkal, majd szülőhelyén 
Nagykállóban gazdálkodásba 
kezdett. Élénk közéleti tevé-
kenységet folytatott mindkét 
birtokán, amiért Bács-Bodrog 
vármegye tiszteletbeli tábla-
bírájává választották. Baján 
ő volt az első református, az 
egyházközség megalapítója, 
de katolikus felesége kedvéért 
- a református mellett - római 
katolikus templomot is építte-

tett. Házassága gyermektelen 
maradt.
Nem feledkezett meg szülő-
városáról, családjáról, őket 
is bőkezűen támogatta.  Ala-
pítványt tett 30 000 arany-
nyal, amelynek kamatjaiból 
a nagykállói rokonság, Deák, 
Szondy és Benedek családok 
tehetséges ifjainak tanulmá-
nyait támogatták. Az alapít-
vány élén kuratórium állt, 
melynek mindenkori elnöke 
a nagykállói református lel-
kész volt. Ők döntöttek a tá-
mogatandó ifjak személyéről, 
a támogatás mértékéről. E 
segítséggel tanult többek kö-
zött Szondy László lelkész, a 
nagykállói református közép-
iskola utolsó irányítója (1854) 
és Szondy János állatorvos is. 
Sajnos a II. világháború idején 
bekövetkezett nagy pénzrom-
lás elértéktelenítette Keresz-
tesi Deák János nagylelkű 
adományát. Szándékában állt 
értékes könyvtárát is tovább 
adományozni, de az tűzvész-
ben megsemmisült.                                               
Kálló jeles szülötte 1832. au-
gusztus 20-án hunyt el Baján. 
Munkássága megérdemli, 
hogy nevét Nagykállóban is 
megőrizzük.

Harsányi Gézáné
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Református ifi tábor

Nem mások, csak másként látják a világot Köszönet

Füzérkajata röpke 3 év alatt 
fogalommá vált a nagykállói 
református ifjúság körében. 
A nyári időszakban ugyanis 
mindig ide térünk visz-
sza, ebbe az igazán nomád, 
önellátó szálláshelyre, ami 
egyszerű bájával nagyban 
segít közel kerülni a minden-
ható Istenhez. Szóljon erről 
kedves fiatalunk, Mitró Anna 
beszámolója.

„...hétfőtől péntekig egy izgal-
makkal teli táborban vehettünk 
részt. Reggel két kisbusszal in-
dultunk, 15 konfirmált fiatal és 
3 felnőtt. Utunk első állomása a 
Sátoraljaújhely melletti Zemp-
lén Kalandpark volt, ahol bobo-
zásra nyílt lehetőségünk. Ezután 
indultunk szálláshelyünkre, 
Füzérkajatára. A település egy 
csendes zsákfalu a Zempléni-

hegységben, biztonságos és 
gyönyörű környezettel. Még az-
nap csapaépítő játékokban vet-
tünk részt, késő délután pedig 
túrázni mentünk. Majd a vacso-
rát – mint minden étkezést – ma-
gunk készítettük el. Este Igeidőt 
tartottunk, majd lefekvésig sza-
badfoglalkozás volt.
Kedden a sárospataki strand volt 
az úticélunk. Nagyszerű napsü-

téses időnk volt, így mindenki 
kedvére fürdőzhetett. Délután 
a csapatokra osztott táborozók 
színdarabban dolgozták fel az 
Igeidő üzenetét. Mivel mind-
ezekben nem fáradtunk el elég-
gé, éjszakai túrára indultunk, 
ami nagyon kalandos és mókás 
volt. 
Szerdán Pálháza-Kőkapura utaz-
tunk, ahol ismét csodálatos kör-

nyezetben túráztunk, a nap má-
sodik felében pedig a szlovákiai 
Izra-tóhoz kirándultunk. Este a 
10 parancsolat volt a téma, amit 
ismét közösségi feladatokon ke-
resztül dolgoztunk fel. 
Csütörtökön a füzérradványi 
kastélyba mentünk át kisbusz-
szal, de gyalogosan indultunk 
vissza a szálláshelyre. Kife-
jezetten izgalmas utunk volt, 
eltévedéssel és ránk szakadó 
zivatarral, mégis Istentől meg-
őrizve, jó kedvűen értünk vissza 
Kajatára. A napi feladatot egy 
nagy pihenő után készítettük el; 
csapatzászlókat kellett készíteni 
a csapattagoknak. 
Pénteken a reggeli után össze-
pakoltuk, kitakarítottuk és az 
Igeidő után hazaindultunk. Kö-
szönjük a színes programokat, 
és ezt az élménydús néhány na-
pot, amit együtt töltöttünk.”

A Nyolcadiknap Egyesület jú-
liusban harmadik alkalommal 
rendezte meg a „Mindany-
nyian mások vagyunk” Nép-
művészeti Tábort Nagykálló-
Harangodon.  

Nagykálló-Harangod komoly, 
fontos és emlékezetes dolgok 
helyszíne. Az üdülőterület kü-
lönböző rendezvényeknek, tá-
boroknak ad otthont. Köztük a 
Nyolcadiknap Egyesület által 
szervezett népművészeti tábor-
nak, ahol a szervezet tagjai, a ve-
lük közvetlenül, vagy közvetve 
kapcsolatba álló fiatalok, felnőt-
tek tölthettek együtt néhány na-
pot pihenéssel, kikapcsolódással, 
tartalmasan, a rendezvény ideje 
alatt ugyanis lehetőségük nyílt 
megismerni különböző tájegy-
ségek hagyományát, az elődök 
kézműves és táncos örökségét 
elismert néptáncpedagógusoktól, 
kézműves szakemberektől. A tá-
bor emellett lehetőséget bizto-
sított a közösségi együttlétre, s 
arra, hogy a résztvevők jobban 
megismerjék és megértsék egy-
mást. 

A programok kialakításakor az 
egyik legfőbb szempont az volt, 
hogy a táborozók maradandó él-
ményekkel térjenek haza. Így a 
résztvevők között voltak, akik 
a néptáncban találták meg a fel-
hőtlen kikapcsolódás örömét, 
másoknak a kézműves foglalko-
zásokon készíthető tárgyak jelen-
tettek boldogságot vagy megelé-
gedést a közösen, a kemencében 
elkészített kenyérlángos.
A tevékenységek, a munkafázi-
sok - a résztvevők képességeihez 
igazodva - bármikor elkezdhetők 
és bármelyik szinten befejezhe-
tők voltak. Elmondható, hogy a 
rendezvényen készített tárgyak, 
az élményszerző programokon 
való megjelenés azt igazolja, 
hogyha a más képességekkel 
élő személyek lehetőséget kap-

nak arra, hogy megmutathatják 
adottságaikat, akkor az nem csu-
pán szellemi és fizikai állapotu-
kat erősíti, hanem kreativitásu-
kat, motiváltságukat is fejleszti.
A táborzárón - aki kedvet érzett 
hozzá – egy táncos produkciót 
mutathatott be társainak, amivel 
még inkább emlékezetessé tették 
az együtt töltött napokat. 
A táborozók kapcsolata pedig 
attól lett különleges, amit lé-
nyükből fakadóan ők adtak. 
Nem mások, csak másként látják 
a világot, és ezzel – tudattalanul 
is - másfajta látásmódot adtak, 
amitől miden szebb és színesebb 
lesz.
A rendezvény támogatói:

A fiatalok Repelik Zsuzsanna Eszter és Repelik Gábor református 
lelkészeknek köszönhetően tölthettek élményekkel teli napokat a 
Zemplénben

A Nagykállói Beteg Gyerme-
kekért Alapítvány kuratóriu-
ma nevében ezúton szeretnék 
köszönetet mondani a kupak-
gyűjtő akció szervezőinek 
és a nagykállói lakosoknak, 
akik hozzájárultak a jótékony 
kezdeményezés sikeréhez! 
A május és június hónap so-
rán összegyűjtött műanyag 
zárósapkákért kapott összeget 
Tóth Nándika (tartósan beteg 
gyermek) családja részére ad-
tuk át.  

Juhász János 
BGYA Kuratórium elnöke
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Felhúzó Kupa Nagykállóban

Júliusban 12-ik alkalommal 
került megrendezésre a vá-
rosi sportpályán a Sulomán 
Kupa. 

A focisták minden évben nagy 
érdeklődéssel várják a sport-
rendezvényt, melynek kez-
detén a szervező, Sulomán 
Krisztián ismertette a főbb 
szabályokat, majd a júliusi 
forróságban megkezdődött a 

küzdelem a 
labdával a 
gólokért. A 
foci torna 
közösség-
építő sze-
repe meg-
határozó, 
h i s z e n 
évről évre 

visszajárnak a csapatok a csa-
ládias jellegű rendezvényre.

A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok megvaló-
sítása Nagykállóban elnevezé-
sű TOP-5.2.1.–16–SB1-2017-
00002 azonosító számú 
projekten nyert támogatásnak 
köszönhetően augusztus 3-án 
15 hátrányos helyzetű gyermek 
látogathatott el a Nyíregyházi 
Állatparkba. A pályázat kereté-
ben napi rendszerességű, tano-
da jellegű szolgáltatás igény-
bevételére volt lehetősége a 
gyermekeknek az iskolai idő-

szakban. A legszorgalmasabb 
gyermekek pedig a kitartásu-
kért, igyekezetükért cserébe 
lehetőséget kaptak arra, hogy 
ellátogassanak az állatkertbe. 
Sok gyermek számára ez volt 
az első alkalom, így nagy iz-
galommal és jó kedvvel telt a 
látogatás.

Első alkalommal ke-
rült megrendezésre 
Nagykállóban a felnőtt 
női és férfi Felhúzó Kupa, 
melyet a Magyar Erőemelő 
Szövetség és az ANIMA 
CORE Súlyemelő, Szabad-
idő és Tömegsport Egyesület 
rendezett meg július 17-én a 
Városi Sportcsarnokban. 

A sportesemény ötlete hóna-
pokkal ezelőtt született meg, 
s ezzel egyidőben indult is 
a szervezés. Nagy örömmel 
töltött el az, hogy mint fiatal 
egyesület lehetőséget kaptunk 
mind a szövetség, mind a vá-
rosvezetés részéről egy orszá-
gos verseny megrendezésére. 
Ennek megfelelően, az egye-
sület elnökeként és versenyző-
jeként igyekeztem, hogy min-
den szempontból színvonalas 

eseményt rendezzünk, ahol 
a versenyzők professzionális 
versenykörülmények között 
tehetik próbára magukat.
A helyszín kedvezett a megyei 
és környező régiók sportoló-
inak, de szép számmal jöttek 
a fővárosból és környékéről 
is hozzánk. Kilenc egyesület 
nevezett sportolókat, a férfi-
ak voltak többségben. A női 

mezőnyben a legnagyobb 
megmozgatott súly 190 kg 
volt (-84 kg kat) Tóth Enikő 
(Erőtér Powerlifting Erőemelő 
Egyesület). Férfi kategóriában 
320 kg (-120 kg kat). Tar János 
(Kelet-Ereje Nyíregyháza). 
Részemről a kitűzött cél testsú-
lyom kétszeresének megeme-
lése, melyet sikeresen teljesí-
tettem 100 kg (-52 kg kat.)

A verseny zökkenőmentesen, 
időrendben haladt, a visszajel-
zések alapján elmondhatom, 
hogy elégedetten távoztak az 
erőemelők Nagykállóból.
Ahhoz, hogy ilyen színvo-
nalas rendezvényt sikerült 
megtartani, nagyban hozzájá-
rult számos támogatás, segít-
ségnyújtás melyet ezúton is 
szeretnék megköszönni. Kö-
szönöm Nagykálló Város Ön-
kormányzatának támogatását 
a versenykellékek szállításá-
ban, a helyszín biztosításában 
és az étkeztetésben. 
Szívből szeretném, ha a jö-
vőben rendhagyó esemény 
lenne, illetve bővülne az erő-
emelő valamint súlyemelő 
versenypaletta, minél több 
nézővel megtöltve a Városi 
Sportcsarnok lelátóját. 
 Janics Tímea

Ezúttal is nagy focit 
játszottak a kispályán

A legszorgalmasabbakat 
jutalmazták

I. helyezett: Szia Uram
II. helyezett: Vela pékség
III. helyezett: Dibáczi team
IV. helyezett: Sulomán
Legsportszerűbb csapat: Galeri
Legbulisabb csapat: No name

Gólkirály: Gubacsi Zoltán (Szia 
Uram)
Legjobb játékos: Dibáczi 
Dorián (Dibáczi team)
Legjobb kapus: Balogh Róbert 
(Herkules FC)

A kispályás foci végeredménye az alábbiak szerint 
alakult:

A főszervező, Sulo-
mán Krisztián

Nagy focit játszottak az amatőr labdarúgók a kispályás kupán

A főszervezőnek, Janics Tímeának Horváth Tibor adta át a díjat
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

Szűcs Antalné (Dózsa Gy. u.)
Pintér Istvánné (Árpád u.)
Berki Miklós (Szakolyi út)
Mészáros Antal (Orosi út)
Kovács Józsefné (Szent I. u.)
Vass János (Damjanich u.)
Ács Sándor (Kölcsey F. u.)

Blajer Györgyné (Széchenyi út)
Dr. Szijus Lajos (Ifjúság u.)
Hamza Pál (József A. u.)
Szolnoki Károly (Csokonai u.)
Horváth Istvánné (Budai N. A. u.)
Vályogos Miklós (Bocskai u.)
Lippai Sándorné (Bátori út)

ELHUNYTAK 2021. június-július

Blajer Györgyné - szüle-
tett Barna (Berger) Judit - 
Nagykállóban látott napvilá-
got, 1948. december 1-jén. 
Szülei túlélték a holokauszt 
borzalmait, s kerültek vissza 
Nagykállóba. Édesanyja Izsák 
Emma, édesapja vitéz Barna 
András (Berger Mór), a vitézi 
rangot édesapja után örököl-
te, aki az első világháborúban 
a fogságba esett századát úgy 
mentette ki, hogy bádogosként 
belülről meg tudta bontani az 
épület tetejét, amikor azt rájuk 
gyújtották. 
Judit Nagykállóban a Petőfi 
utcában nőtt fel bátyjával, Bar-
na Györggyel. A szülői házat 
1974-ben a kommunista ha-
talom ellenszolgáltatás nélkül 
elvette tőlük. A család ekkor 
költözött a Széchenyi útra. 
Köztiszteletben álló családként 
tekintettek rájuk a helybeli la-
kosok. 
A 8. osztály elvégzése után ta-
nulmányait Makón, a Közgaz-
dasági Technikumban folytatta, 
majd Budapesten a Közgazda-
ságtudományi Egyetemre járt. 
Diplomája megszerzése után a 
Skálánál volt osztályvezető.
Budapesten ismerkedett meg 
férjével, Blajer Györggyel, 
akivel 1973. augusztusában 
kötöttek házasságot. Fiuk, 
Blajer Gábor István 1975-ben 
született. Sajnos házasságuk 
ideje korán megromlott, elvált 
férjétől, majd visszaköltözött 
Nagykállóba és Gábort egye-
dül nevelte.
Nagykállóban az Áfész-nél 
osztályvezetőként dolgozott, 
neki köszönhetően indult el a 
paplangyártás városunkban. 
Később ugyanezt beindította 
a Virágzó Föld MGTSZ-nél, 
majd létrehozta és vezette a 
Nagykállói Bőrdíszmű üze-
met. 
1989 után privatizálnia kellett 
az általa vezetett üzemet, ahol 
egészen nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott. Alkalmazottai sze-
rették és tisztelték őt, szigorú, 
következetes, ám rendkívül 

segítőkész „főnökasszonynak” 
tartották. Bárki fordulhatott 
hozzá segítségért. 
Határozott, céltudatos, szava-
tartó és sikeres üzletasszony 
volt. Az üzemek megtermelt 
áruit sikerült külföldre is érté-
kesítenie. A városban is sokan 
ismerték és tisztelték őt és csa-
ládját.
Rendkívül fontosnak tartotta 
a csodarabbi emlékének gon-
dozását, melyet családja 200 
éve elhivatottan tesz. Édesap-
ja, Berger Mór 1999-es halála 
után átvette a kállói csodarab-
bi emlékhelyének gondozását, 
melyet élete végéig fiával vég-
zett, aki immár tovább viszi a 
családi örökséget. Judit szerte 
a világban a zsidó ortodox kö-
rökben nagy elismertségnek 
örvendett.
Igazi lokálpatriótának számí-
tott, büszke volt nagykállói 
származására. Annak ellenére, 
hogy rokonsága Svédországban 
és New Yorkban él, soha nem 
fordult meg a fejében, hogy 
Nagykállót elhagyja. Mindig is 
fontos volt számára a zsidósá-
ga és a hagyományok ápolása. 
Neki köszönhető, hogy a ’80-
as évek elején településünkön 
forgatták az Oscar-díjra jelölt, 
Jób lázadása című filmet.
Élete utolsó éveiben már visz-
szavonultan élt, sajnos a be-
tegségek nem kímélték. Élete 
utolsó hónapjait kórházban 
töltötte, de végül a gyilkos kór 
legyőzte és 2021. június 5-én 
megtért teremtőjéhez. A zsidó 
hit szerint csak az halhat meg 
szombaton (sabbathkor), aki 
bűntelen és számonkérés nél-
kül kerül a mennyországba.

Blajer Györgyné emlékére
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A Nap Strandra augusztus 
7-én (szombaton) nem csak a 
pihenés, szórakozás, kikap-
csolódás miatt jöttek kicsik 
és nagyok, hanem sokakat a 
sportolás, a versengés is csá-
bított. Idén ugyanis kilence-
dik alkalommal szerveztek 24 
órás úszóversenyt a fürdőben.

A szombaton kezdődő és más-
napig tartó verseny ideje alatt 
közel 100 úszó vett részt a ren-
dezvényen. A helybeliek mellett 
a nyíregyházi, debreceni és sop-
roni csapatok tagjai is csobban-
tak a medencébe és tempóztak 
erejüktől függően egy, vagy 
több hosszt. 
A 24 órás úszóversenyt a „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” 
című EFOP-1.5.3-16-2017-
00041 azonosítószámú Európai 
Uniós pályázat kereténben tar-
tották meg a Nap Strandon au-
gusztus 7-8-án.
A szervezők az eredmények ösz-
szesítése után, az indulókat több 
kategóriában díjazzák, amelyet 
a 9. Nagykállói Lecsófeszti-
válon vehetnek majd át 2021. 
szeptember 4-én.

Évek óta hagyomány, hogy ek-
kor tartják a Nap Strandon az 
ún. Balaton átúszás erőpróbát, 
amelynek szervezője ezúttal 
is Gazda Zsuzsa volt. Az 5200 
méteres táv megtételére bárki 
jelentkezhetett, de ki-ki erejé-
től függően teljesíthetett. Az 
eseményhez ezúttal is karitatív 
tevékenység kapcsolódott, az 
úszók idén a Nagykállói Beteg 
Gyermekekért Alapítvány javá-
ra gyűjtöttek adományokat.

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállay Miklós u. 
34. szám alatt 2 szobás, ebéd-
lős, fürdőszobás ház eladó. Az 
ingatlan tehermentes.  Telefon:  
+36 20 988 7115
Nagykállóban eladó téglaépítésű 
társasházi lakást keresek. Telefon: 
+36 30 318 9245

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

E L A D Á S - V É T E L
Jó állapotban lévő, kétszemélyes 
heverő eladó. Ár: 15 000 Ft. (Szi-
vacs)laticel 120x95-ös méretben 
eladó. Ár: 10 000 Ft. Telefon: +36 
30 387 6468
Ablakszárnyak, keret nélküli 
133x77-es, 133x62-es hőszige-
telt, 190x81-es lemezajtó, kerettel 
200x250-es vashinta állvány, 1” 
menetmetsző, 6 db műanyag al-
másláda, kézi morzsoló eladó. Te-
lefon: (42) 264 294
Eladó négyváltós tangóharmoni-
ka, kijátszott alaphegedű, falemezű 
dobgitár, versenysakk, bozótvágó, 
önjáró benzines fűnyíró.  Telefon: 
+36 20 253 8170

Eladó 100x197-es bejárati, üveges 
fa ajtó, tok nélkül. Ár: 6 000 Ft. Te-
lefon: +36 20 242 4566
4 db csővázas konyhaszék, komód, 
ülőgarnitúra (3+2+1), szőnyeg, 
csillár olcsón eladó. Telefon: +36 
30 413 3468
Eladó bontott cserépkályha, 
mobilklíma, egymedencés mo-
sogató, ebédlőasztal, műanyag-
asztal, 2 db műanyagszék, szi-
vattyú, permetező. Telefon:  
+36 70 547 1737
Eladó gázpalack, régi típusú gáz-
tűzhely, szőlőprés, szőlődaráló, 
háztartási fagylaltgép, akkus per-
metező (akku nélkül). Telefon: 
+36 20 253 8170
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos 
szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő mol-
nár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Eladó villanymotoros nagy-
teljesítményű permetezőgép, 
fa állófogas, különböző hasz-
nált kéziszerszámok, 50 m vá-
szonbetétes gumislag. Telefon:  
+36 20 253 8170
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Családi sportnapot tartottak
A társadalmi együttmű-
ködés erősítését szolgá-
ló helyi szintű komplex 
programok megvalósítása 
Nagykállóban TOP-
5.2.1.–16–SB1-2017-00002 
azonosító számú projekt 
keretében augusztus 7-én 
családi sportnap került 
megrendezésre az Akácos 
úti Közösségi Házban. 

A rendezvény látogatóit 
egészségügyi szűrősátor vár-
ta, ahol lehetőség volt álta-
lános állapotfelmérésre, lá-
tásvizsgálatra, vércukorszint 
és vérnyomás mérésre. Gye-
rekek és felnőttek egyaránt 
részt vehettek a Nagykállói 

Polgárőr Egyesület szerve-
zésében megtartott bűnmeg-
előzési előadáson, melynek 
témája a drogprevenció volt. 
Ezt követően a gyermekek 
aszfaltrajzversenyen tehettek 
tanúbizonyságot a témában 
gyűjtött ismereteikről. 
A délután folyamán a fiatalok 
zenés foglakozáson ismerked-
hettek különböző hangszerek-
kel, illetve azok a gyermekek, 
akik részt vettek a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság 
által meghirdetett Zenei prog-
ram megvalósítása - Mindenki 
szívében van egy dallam elne-
vezésű projektben, megmu-
tathatták az ott szerzett zenei 
ismereteiket. 

Sajnos - elegendő számú ver-
senyző hiányában - az erős 
ember versenyünk elhalasz-
tásra került. Várhatóan 2021. 
augusztus 28-án (szombaton) 
pótoljuk a következő családi 
sportnap alkalmával.  
 Diósi Dóra

Újra együtt a 36. Téka táborban
Folytatás az 1. oldalról

Az ország legnagyobb, hagyo-
mányőrző nomád táborát ezút-
tal is tánccal, énekszóval nyi-
tották meg július 24-én este, 
majd pedig hasonlóképpen 
zárták július utolsó napján, és 
mint oly’ sok éve már, elkez-
dődhetett a visszaszámlálás a 
következő táborig.
-Az elmúlt másfél év nemcsak 
az egészségünket, hanem a kö-
zösségeinek is rombolta. Ezért 
nagyon fontos, hogy most 
együtt lehetünk és a 36. Téka 
Népművészeti Tábor meg-
nyitóját ünnepelhetjük. Sze-
rencsésnek tartom az itt jelen 

lévő gyerekeket és felnőtteket, 
hogy részesei lehetnek annak 
a varázslatnak, ami itt történik 
a Téka táborban – mondta dr. 

Simon Miklós országgyűlési 
képviselő, a rendezvény fővéd-
nöke a Téka megnyitóján. 
A tábort Horváth Tibor 

Nagykálló polgármestere nyi-
totta meg, aki szólt a Téka 
Népművészeti Tábornak a tér-
ségben, az országban betöltött 
kiemelkedő szerepéről, vonze-
rejéről, amelyet a „szervezők-
nek, a foglakozásvezetőknek 
kell tovább erősítaniük a tékás 
közösség tagjainak segítségé-
vel.”
Mindezek után a jelenlévők, a 
Zöldsátor Zenekar kíséretében, 
az évek óta szokásos módon, 
énekelve, táncolva a harangodi 
dombon felvonták a tábori 
zászlót, amely hivatalosan is 
az egyhetes összművészeti 
fesztivál kezdetét jelentette.

A Téka tematikus napján, jú-
lius 28-án, ezúttal  a Fonó 
Budai Zeneházzal közösen 
ún. „FONÓ Napot” tartottak. 
Méhkeréki és szilágysági ha-
gyományőrző táncosok tartot-
tak bemutatót és táncházat a 
csűrben. 
Az erdélyi Mezőség jeles nóta-
fája, táncos adatközlője és me-
semondója, Hideg Anna néni 
ezen a napon érkezett Haran-
godra, aki a magyar folklórtör-
ténet klasszikus mesemondó-
inak egyik utolsó képviselője. 
Hideg Anna Ördöngösfüzesen 
született, s itt élte le egész éle-

tét. A táborlakóknak így me-
sélt szülőfaluja „ördögeiről”, 
a hiedelmekről, amelyeket 
gyerekkorában az édesanyjá-

tól, nagyszüleitől és az öreg-
asszonyoktól hallott, s azokat 
„meggyűjtötte a fejében.” 
-Nekem az nagy boldogság, 
amikor a hallgatóságon látom, 
hogy élvezi az előadást. Ami-
kor kedvükre van, mikor ka-
cagó, mosolygó arcokat látok, 
mert a múltat tovább kell plán-
tálni, gyökereztetni, hogy ne 
vesszen el a magyar legendári-
um - mondta a táborban éppen 
85-ik születésnapját ünneplő 
Anna néni.
Szarvas József Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas, érdemes és ki-
váló művész számára a tiszta 

forrást a Kárpát-medence ős-
honos gyümölcsfáiból létreho-
zott viszáki Tündérkert és az 
általa és családja által alapított 
őrségi pajtaszínház jelenti. 

FONÓ Nap a Harangodon

Anna néni a régiekről mesélt 
a táborlakóknak lelkesen 

Szarvas József a harangodi 
tánccsűrben

A megnyitó pillanata
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-Tizedik al-
ka lommal 
vagyok a 
Téka tábor-
ban. Már az 
a n y u k á m 
hasában is 
itt voltam – 
mondja a 10 

éves Bornemisza Isti, aki Deb-
recenből érkezett Harangod-
ra.- Azért szeretek ide jönni, 
mert a szabadban van a tábor, 
és mindenféle foglalkozást ki-
lehet próbálni, de én leginkább 
a fafaragást kedvelem.

A bodrog-kisfaludi Takács 
Anna Janka nyolcadik éve jár 
vissza szüleivel, barátaival 
a táborba. Igyekszik minden 
foglalkozást kipróbálni, idén 
például szüleinek süveget ne-
mezelt, rongyszőnyeget készí-
tett, csipkét vert.
-Nem szeretném az értékes 
időt elvesztegetni, amit tanu-
lással tölthetek itt a táborban 
– mondja a 12 éves kislány. 
– Ha nem lenne a Téka, akkor 
számomra nagyon üres lenne 
a nyár. Fizikailag kevésbé, de 
lelkileg annyira kipihenem itt 

magamat, hogy miután haza-
mentünk hetekig csak mosoly-
gok. Számomra ez a tábor a 
népművészet iránti szeretetet, 
a tanulásra vágyást és kikap-
csolódást jelenti.

Nagyné Szőke Viktória kis-
gyerek kora óta kötődik a tá-
borhoz, ma már férjével, Nagy 
Barnabással és három és egy-
éves gyermekeikkel költöztek 
ki Nyíregyházáról, gyerekágy-
gyal, mikróval, hűtővel, stb., 
egy a szülőknek, egy a gye-
rekeknek, egy pedig a közös 
nappalinak berendezett sátruk-
kal. A mellettük lévő szállás-
helyeken rokonok, testvérek 
laknak, így a családtagokkal 
kisebb „sátorvárost” építettek 
ki a szövőház mögött.
-Kisgyerekkoromban a kereszt-
anyám, Tisza Klára a Téka ze-
nekarban énekelt, s magával 
hozott a Harangodra, néhány 
alkalommal. Ezeket a látoga-
tásokat még csak betekintés-
nek nevezném. Általános is-
kolás korom óta viszont már 
nem telhetett el egyetlen nyár 
sem a Téka nélkül. Manapság, 

kétgyermekes édesanyaként 
is ugyanazt jelenti számom-
ra, mint tizenévesen – mondja 
Nagyné Szőke Viktória, s hogy 
mi az az érzés, az alábbi választ 
adja: „szerintem a hangulat, a 
tánc, a ritmus, hogy él a tábor”. 
-A munkám által jöttem ki a 
Téka táborba, aztán a moldvai 
lelkesített és inspirált, hogy itt 
maradjak – kapcsolódik be a 
beszélgetésbe Barnabás, aki 
elárulja, hogy vonzotta a sáto-
rozás is, mert annak idején szü-
leivel gyakran kempingeztek.

Fehérvári Péter és Zwegel And-
rás a fafaragás foglalkozásra 
érkezik, amikor arra kérem 
őket, meséljenek a harangodi 
táborba vezető útjukról.
Az érdi Pétert majd 20 évvel 
ezelőtt néptáncos szülei kis-
gyerekként hozták magukkal. 

-Azóta őrzöm a hagyományt, 
s igyekszem minden évben 
visszatérni, ha nem is egy tel-
jes hétre, de legalább néhány 
napra, mert nagyon szeretem 
az itteni társaságot, a felkínált 
foglalkozásokat. Itt tudok iga-
zán kikapcsolódni tánccal, be-
szélgetéssel, a közösen meg-
élt élményekkel, vagy csak a 
semmittevéssel. Mindez csak 
a Harangodon adott. Sehol 
máshol. Ez a rendezvény at-
tól egyedi, hogy itt az ember 
nincs időhöz kötve, de mégis 
mindennek megvan a maga 
rendje. 
-Alsózsolcai vagyok, Szabó Ti-
bor foglalkozásvezető, nemeze-
lő mester szintén onnan szárma-
zik, családunk jó barátja, s több 
mint tíz éve ő hívott el és azóta 
visszajárok – mondja Zwegel 
András. - Nagyon szeretem az 
itteni foglalkozásokat, minden 
évben alkotok valamit. Kezdet-
ben a fafaragás, a kovácsolás 
fogott meg, de itt méginkább 
megkedveltem a néptáncot. 
Ami nagyon fontos számomra 
a Téka táborokban, hogy én is 
hozzá tudok tenni. Néhány év-
vel ezelőtt például, amikor osz-
lopokat faragtunk (25 oszlop 
készült a 25 éves jubileum al-
kalmából – a szerk.), abban én 
is részt vettem, tehát alkottam 
valamit a jövő számára.

Újra együtt a 36. Téka táborban
TÁBORLAKÓK mondták:

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia tá-
mogatásával valósult meg.

Bornemisza Isti

Takács Anna Janka édesanyjá-
nak készített nemezsüveget

A Szőke-Nagy házaspár egy és 
három éves gyermekeikkel tá-
borozott a Harangdon

Fehérvári Péter és Zwegel And-
rás barátjukkal, a nemezelő 

mester Szabó Tiborral

FONÓ Nap a Harangodon
Folytatás az előző oldalról

Szarvas József színész Ko-
vács Gyula erdésszel és 
Ambrus Lajos íróval a Tün-
dérkert-mozgalom élharco-
sa, amelyről lelkesen beszélt 
Nagykállóban is.
- Negyven esztendeje kezdte 
Kovács Gyula ezt a munkát, 

s azóta az ő keze munkájá-
nak és sok jószándékú em-
bernek köszönhetően több 
mint 300 génőrző tündérker-
tet alakítottak ki, 3600 ősho-
nos gyümölcsfával, Kárpát-
medence-szerte, ami egyben 
kultúrtérként is szolgál – 
mondta a színész. Este az Erdőfű Zenekar adott koncertet
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Pillanatképek a 36. Téka Népművészeti Táborból

A tánccsűrben, táncházban

Idén új foglalkozás volt a csomózott karkötő készítése

A kis kezek, nagy csodákat ké-
szítenek

A táborban a kemencézés is
igen népszerű foglalkozás

Tékás sokadalom a táborzásó esten

Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária és Szabolcsi Kata a táborzáró 
esten jelentette be, hogy jövő évben július 23. és 31. között kerül 
megrendezésre a 37. Téka Népművészeti Tábor!

Idén is bajnokságon dőlt el, hogy ki dob-üt-szalad-elkap a legjob-
ban. A legügyesebb métázók a Kállai Ménesek lettek

Kristof Louise-Aranka Fran-
ciaországban él, évek óta visz-
szajár a Téka táborba

Nem Gulliver óriásai, hanem a 
Garagulya Gólyalábas Komé-
diás Kompánia tagjai érkeztek 
(Sátoraljaújhelyről) Harangodra 
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