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Gasztroélmény és forgatag a Harangodon

Új helyre költözik  
a családsegítő

Szeptember első szombat-
ján kilencedik alkalommal 
tartották meg a lecsófesz-
tivált városunkban, ahol a 
főzőversenyt számos, egyéb 
program is tarkította. 

A gasztronómiai élmény-
programon, a IX. Nagykállói 
Lecsófesztiválon, több mint 
harminc bográcsban főtt a – 
már szinte - hungarikumnak 
számító étel, aminek nincs 
egységes receptje, hanem 
mindenki a maga szájízéhez 
alakítja azt. A Harangodon is 
így készítették a versenyételt 
a csapatok, a baráti, munka-
helyi közösségek. A zsűri elé 
aztán huszonkilenc féle le-
csókülönlegesség került (mert 
többen nem zsűriztették az 

ételt) az alaprecept – hagyma, 
paprika, paradicsom - mel-
lett felsorolni is nehéz lenne, 
hányféle kiegészítő elemmel 
ízesítve, gazdagítva. S ahogy 
a szakértők mondják: a szép 
étel finomabb, ezért ezt is 
szem előtt tartva, igazán esz-

tétikus tálalási technikákat al-
kalmaztak a csapatok. A zsűri 
tagjainak – Szoboszlai Gyula  
mesterszakács „elnökletével” 
– a nyíregyházi Mikrobiológia 
nevű közösség étele nyerte el 
a tetszését. Ezüstérmes lett a 
Főtér csapata által készített 

lecsó, míg bronzérmes ételt a 
szinté nyíregyházi Menübiro-
dalom tagjai főztek.
A verseny nevezési díját a 
szervezők idén a Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapít-
vány részére ajánlották fel.

Folytatás a 2. oldalon!

Hamarosan új helyre költözik 
a Nagykállói Család- és 
Gyermekjóléti Központ. Az 
intézmény tevékenységét 
a jövőben a Bocskai úton 
folytatja.

A Nagykállói Család- és Gyer-
mekjóléti Központ nyolc szak-
embert foglalkoztató intézmény 
évek óta a Széchenyi utcán 
bérelt helyiségben működik. 
Az önkormányzat képviselő-
testülete a közelmúltban úgy 
határozott, hogy saját ingatlant 
biztosít a központ részére, még-
pedig a Bocskai úton található, 
egykor fogorvosi rendelőként, 
illetve lakóházként funkcionáló 
épületben.
-Az intézmény több mint 10 
éve költözött a Széchenyi útra 

ideiglenesen „albérletbe”, nagy 
örömünkre most egy saját in-
gatlant tudunk a munkatársak 
és az ügyfelek rendelkezésére 
bocsátani. Az önkormányzatnak 
ugyanis sikerült kedvező áron 
megvásárolni a Bocskai úton 
lévő, korábban fogorvosi ren-
delőnek is helyet adó épületet, 
melynek kialakítása – átalakítás 
nélkül is – alkalmas arra, hogy 
abban a családsegítő központ 
minden tevékenységének meg-
felelő helye legyen – tájékoz-
tatott Horváth Tibor Nagykálló 
polgármestere - Az ingatlan 
néhány évig üresen állt, de lé-
nyegében nagyon jó állapotban 
találtuk, így a költözés előtt 
egy tisztasági festést, illetve a 
gépészeti rendszer ellenőrzését 
végeztük el. Folytatás a 4. oldalon!

Jól halad a kivitelezés
Két hete műszaki bejárást tar-
tottak az új bölcsőde építési 
területén, amelyen részt vett a 
tervező, Giba Tamás, a város 
polgármestere, Horvát Tibor, 
alpolgármestere, Sőrés László 
és Tóth Zoltán képviselő is.

Múlt hónap végén látványos 
szakaszához ért az új bölcsőde 
építése a Bajcsy-Zsilinszky E. 
utcában: állnak a falak és elké-
szült a tetőszerkezet, hamarosan 

a szigetelés és a tetőhéjazat is rá-
kerül. A tervek szerint év végéig 
befejezik a külső munkálatokat, 
utána következnek a belsők. 
Horváth Tibor polgármester el-
mondta: a beruházás az ütem-
tervnek megfelelően halad, így 
várhatóan a következő nevelési 
évet már az új, három csoport-
szobás bölcsődében kezdhetik 
a bölcsődés korú gyerekek a ki-
bővített létszámú nevelőkkel. 
 Folytatás a 4. oldalon!

Már látványos szakaszába ért az építési folyamat

Koncerthelyszín is volt a Harangod
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A IX. Nagykállói Lecsófesztivál pillanatképei

Színpadon: a Margaret Island

Nem volt könnyű dolga a zsűri tagjainak
Több mint harminc bogrács-
ban, több mint harminc íz

A Kállai Lakodalmas és az a híres Kállai Kettős

Apa-fia páros idősebb és ifjabb Száraz Tamás Queen show-al lé-
pett fel

A rendezvény nemcsak városi, kistérségi, hanem egyúttal nemzet-
közi is volt, hiszen idén is részt vettek Nagykálló testvérvárosának, 
Tasnádnak (Románia) a képviselői

A díjjakat átadta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Hor-
váth Tibor polgármester és Szabolcsi Kata a rendezvény háziasz-
szonya

A kisebbeket és az őket kísérő 
nagyobbakat Vitéz László szó-
rakoztatta a (báb)színpadon
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Első helyezett a Mikrobiológia Az ezüstérmes Főtér csapata

Gasztroélmény és forgatag a Harangodon
Folytatás az 1. oldalról!

A rendezvény zenei színpadán 
színes programok váltották egy-
más, így volt népzene, néptánc 
a Kállai Lakodalmas Egyesület 
közreműködésével, bábelőadás 
és zumba bemutató. Kora este 
az ismert nagykállói zenészcsa-
lád, idősebb Száraz Tamás gitá-
ros és ifjabb Száraz Tamás szí-
nész, musical-énekes népszerű 
Queen dalokat adott elő - saját 
hangszerelésben. Nem sokkal 
21 óra után a színpad előtt, még 
egy tűt is alig lehetett volna le-
ejteni a földre, mert olyan sokan 
jöttek el az egyik legsikeresebb 
hazai zenekar, a Margaret Island 
nagykoncertjére. Nagykálló-
Harangodon a remek hangulatú, 
mozgalmas napot egy látványos 
tűzijáték zárta. 

Nincs etalon
A zsűrinek nem volt könnyű 
dolga, hiszen olyan ételt kel-
lett bírálniuk, aminek nincs 
egységes receptje. Úgy tűnik 
Harangodon a Mikrobiológia 

csapat tagjai és a zsűri szájíze 
megegyezett, mert az általuk 
készített étel bizonyult a legíz-
letesebbnek, s nyerték el az első 
helyezettnek járó díjat.
-Egy alap és egy tojásos lecsót 
készítettünk, tálaláskor pedig az 
ételből - szakmánkból adódóan 
– a mikrobiológia szakterületen 
vizsgált elemeket, bacikat pró-
báltuk megformálni, tehát volt 
itt Staphylococcus, Escherichia 
coli stb. Az étel mellé kínált 
italokat injekciós tűben vittük a 
zsűri elé, így szeretettük volna 
szemléltetni, hogy honnan jöt-
tünk. A csapat tagjai ugyanis 
a Jósa András Kórház Mikro-
biológiai részlegéről érkezett 
– tudtuk meg képviselőjüktől 
Nagyné Hetei Tündétől, aki el-
mondta azt is, hogy csapatépítő 
jelleggel érkeztek városunkba a 
környező településeken érkező 

munkatársakkal. „S ez lett be-
lőle!” – teszi hozzá a csapatka-
pitány, aki azt is elárulja, hogy 
szerinte a zsűri tetszését az 
ételbe tett kömény és kurkuma 
miatt nyerte el.

A Főtér a dobogón
-Tavalyi évben is indultunk, ak-
kor negyedikek lettünk - mond-
ja az ezüstérmes lecsót főző 
csapat vezetője, Árki Attila, aki 
elmondja, hogy eredeti szakmá-
ja hentes, ezért füstölt szalonná-

val, húsokkal és sertésvelővel 
gazdagították az ételt, ami úgy 
tűnik, jól sikerült.

A szép étel finomabb
A Nagykállói Család- és Gyer-
mekjóléti Központ tagjai csül-
kös lecsóval neveztek a fő-
zőversenyre, amit kézműves 
cipóba tálaltak. Az elkészült 
étel így nem csak finom, de 
látványos is volt, a zsűri pedig 
különdíjjal jutalmazta a csapat 
tagjainak kreativitását.

A lecsó-
f e s z t i v á l 
idei, kiváló 
p r o g r a m -
jai nagyon 
sok embert 
c s á b í t o t -

tak ki a Harangodra. Sokan 
az előadások, míg mások a 
szabadban, az „együttfőzés” 
élménye miatt jöttek, többen 
ugyanis nem zsűriztették az 
ételüket, hanem hogy baráta-
ikkal, családtagjaikkal együtt 
főzzenek, hogy közösségben 
legyenek, az elmúlt időszak, 
hosszú bezártsága után ki-

kapcsolódjanak – mondta az 
eseményen Horváth Tibor, 
Nagykálló Város polgármes-
tere, aki örömének is hangot 
adott: -Ez a fesztivál, ma már 
nem csak a helyieket „szólí-
totta meg”,  hanem a kör-
nyező településeken élőket 
is, ami a térségben betöltött 
szerepét is reprezentálja. 
Horváth Tibor elmondta: 
„Nagykálló Város Önkor-
mányzata az idei évben pá-
lyázott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által támo-
gatott Nemzeti Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú 

Kft.-hez, a koronavírus-világ-
járvány által okozott, kulturá-
lis ágazatot érintő károk eny-
hítésére. Önkormányzatunkat 
a szakmai döntőbizottság - a 
2020-2021. évi kulturális fel-
adatok ellátására vonatkozó-
an – hatmillió forint támoga-
tásban részesítette. Ebből az 
összegből 2,5 millió forintot 
a IX. Nagykállói Lecsófesz-
tivál programjaira fordíthat-
tunk. Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani a támogató 
hatóságnak és dr. Simon Mik-
lós országgyűlési képviselő-
nek a közreműködéséért”.

Térségi fesztivál lett

Legszebb tálalás a fesztiválon A legszebben tálaló csapat
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Folytatás az 1. oldalról!
Korábban már beszámoltunk 
arról, hogy Nagykálló Város 
Önkormányzata 354 999 999 
forint, vissza nem térítendő 
támogatást nyert „A jövő böl-
csődéje Nagykállóban” című, 
TOP-1 .4 .1 -19-SB1-2019-
00033 azonosítószámú pályá-
zat megvalósítására, amely az 
Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg.
A projekt keretében egy új, 3 
csoportszobás bölcsőde kialakí-
tása valósul meg 36 férőhellyel. 
Horváth Tibor elmondta: már 
dolgoznak az új bölcsőde épü-

letében foglalkoztató helyiségek 
működtetésének megszervezé-
sén, szakemberek felkutatásán 
(az óvodákban ugyanis ennek 

egyelőre nem tudtak helyet biz-
tosítani). A szakemberek tapasz-
talatai alapján ugyanis egyre 
több kisgyermeknek szüksége 

van különböző fejlesztő foglal-
kozásokra, például logopédiai, 
vagy szenzomotoros tréningre 
(TSTM), amelyek kisgyermek-
korban a leghatékonyabbak, 
ezért az önkormányzat azzal 
szeretné segíteni a családokat, 
hogy szakemberek – gyógytor-
nászok, konduktorok stb. - hely-
ben, településünkön is elérhető-
ek legyenek.

Elsősorban

Leaszfaltozták

Egyre közelebb van a jövő bölcsődéjének megvalósítása

Folytatás az 1. oldalról!
Horváth Tibor elmondta, hogy 
az épületen a nyílászárók 
védőráccsal vannak ellátva, 
így biztonságtechnikai szem-
pontból is alkalmas az érték-
megőrzésre. Az ingatlanon 
továbbá két zárható garázs is 

van, illetve saját kert, közvet-
len kertkapcsolattal az Idősek 
Otthonával, ami a további fej-
lesztés szempontjából is hasz-
nos lehet.
-Az udvaron még egy önálló 
épület is található, amit a jövő-
ben szeretnénk további szol-

gáltatást nyújtó intézmények 
részére bérbe adni, gondolok 
itt a Dél-Nyírségi Kistérségi 
Társulás intézményegysége-
ire például: idősek nappali 
ellátására, vagy a házi segít-
ségnyújtást végzőkre – tette 
hozzá Nagykálló polgármes-
tere.
A Nagykállói Család- és 
Gyermekjóléti Központ, mint 
önkormányzati fenntartású, 
önálló intézmény biztosítja 
és látja el a segítő tevékeny-
séget (2020. szeptember 1-től, 
előtte a Dél-Nyírségi Többcé-
lú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás keretében működött) 
a Nagykállói Járáshoz tarto-
zó települések közigazgatá-

si területén: Nagykállóban, 
Biriben, Kállósemjénben, 
Balkányban, Szakolyban, 
Geszteréden, Bökönyben és 
Érpatakon. A gyermekjóléti 
központ elsődleges feladata 
a hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó gyermekvédelmi 
tevékenység ellátása és szak-
mai támogatás nyújtása az el-
látási területen levő gyermek-
jóléti szolgálatoknak. Ezen 
kívül óvodai és iskolai szoci-
ális munkát végeznek, továb-
bá utcai és kórházi szociális 
munkát folytatnak, kapcso-
lattartási ügyeletet, készen-
léti szolgálatot biztosítanak, 
továbbá pszichológiai és jogi 
tanácsadást is nyújtanak.

Hosszú ideje jelentett gondot 
a Szabadságharcos úton, a 
Brunszvik Teréz Tagóvoda 
gazdasági udvarának állapota, 
ahol nagyobb esőzések alkal-
mával a csapadék és a sár mi-
att nehezen tudtak közlekedni 
az intézmény dolgozói. 

A közelmúltban az önkormány-
zat saját forrásból leaszfaltoz-
tatta az érintett területet, illetve 

az épület előtti járdaszakaszt. 
Szintén régóta megoldásra várt 
az óvoda udvarán lévő csapa-
dékvíz elvezető rendszer felújí-
tása. A nyári szünet ideje alatt 
ezt a problémát is felszámolták 
az önkormányzat munkásai, 
amikor az óvoda területén lévő 
teljes csapadékvíz elvezető 
rendszert kitisztították, ahol 
pedig szükséges volt újjáépí-
tették.

Új helyre költözik a családsegítő

A központ hamarosan már a Bocskai úton fogadja az ügyfeleket

Jól halad a kivitelezés

Az óvoda udvarát és az előtte lévő járdaszakaszt is leaszfaltozták
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Folytatódik a sírkert kerítésének építése
Hamarosan elkészülnek a 
kivitelezők a nagykállói te-
mető kerítésének építésével.

Nagykállóban az önkormány-
zat - a lakosság elvárásának is 
eleget téve - a közelmúltban 
tovább folytatta a Korányi út 
mentén a temető kerítésének 
építését Az előző kerítést a 
sírkert előtt elhaladó bicikliút 
építésekor bontották el, majd 
három éve új megépítésébe 
kezdett az önkormányzat, de 
ez csak részben valósult meg. 

A közelmúltban aztán elkezd-
ték a hiányzó szakasz kivite-
lezését a szakemberek. 
A kerítés további része már 
nem előre gyártott zsalublok-
kokból készül – elkerülve 
azt, hogy csapadékos időben 
ne tartsa meg a vizet -, hanem 
beton- és vasrács elemekből, 
így ki és belátást enged az 
temetőben lévőknek, illetve 
az arra haladóknak. Az épít-
mény teljes egészében várha-
tóan a hónap végére készül 
majd el. Hamarosan körbeér

Tisztelt Lakosság!

A csapadékos időjárást 
követően településünkön 
is nagy gondot okoz vagy 
gondot okozhat a nagy 
mennyisében lezúduló eső-
víz, melyre az idei nyár 
folyamán többször volt 
példa. A nagyobb vízkárok 
megelőzése érdekében kü-
lönös gondot kell fordítani 
nyílt folyóka, esőelvezető, 
vízelvezető árkok, átere-
szek meglétére, tisztításá-
ra, karbantartására, a csa-
padékvíz jogszabályokban 
előírt elvezetésére. 
A jelentős mennyiségű csa-
padék miatt kialakulhatnak 
belvizes elöntések, ezért 
felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy biztosítsák az in-
gatlanjaik előtti közterületi 
csapadékelvezető folyókák-
ban, esőelvezető árkokban a 
szabad vízlefolyást.
Településünk esőelvezető 
rendszerei csak akkor tud-
ják hatékonyan elvezetni a 
felgyülemlő és lefolyó vizet, 
ha karbantartásuk folyama-
tos, rendeltetésszerű haszná-
latát nem befolyásoljuk pl.: 
kapubeállóban nem töltjük 
fel törmelékkel, nem zárjuk 
el különböző módon a víz 
útját. A tisztítással, karban-
tartással elérhető, hogy a ki-

alakított rendszerek a lehető 
legtöbb vizet elvezessék. A 
talaj vízbefogadó-képessé-
ge egyre inkább csökken, 
a belvíz-gondok elkerülése 
érdekében nagyon fontos a 
folyókák, esővíz elvezetők 
karbantartása, tisztítása.
A belterületi vízelvezető 
árokrendszerek karbantar-
tása az év minden idősza-
kában kiemelt fontosságú, 
amely az állampolgárok 
feladata is. 
Mivel fentiek miatt több 
lakossági bejelentés is ér-
kezett ezért kollégáim el-
lenőrizni fogják a folyókák, 
vízelvezetők megfelelő mű-
ködéséhez szükséges felté-
teleket. A kapubeállók előtt 
található folyókákat kérjük, 

hogy ne tömítsék, zárják el. 
A gépkocsik beállását meg-
könnyítendő megoldásként 
olyan beállót telepítsenek, 
melyek a későbbiekben nem 
tömődnek el, könnyen taka-
ríthatóak pl.: lemez, rács…, 
melyek eltávolításával a fo-
lyóka a későbbiekben köny-
nyen tisztítható.

A csapadékvíz fontos szere-
pet játszik a föld természetes 
vízkészletének körforgásá-
ban. A természet ezáltal ké-
pes megújítani a felszín alat-
ti vizeket. Mivel az időjárás 
egyre kiszámíthatatlanabb 
ezért felértékelődött a víz és 
a vízkészletek megőrzésé-
nek fontossága. Erre kivá-
lóan alkalmas a csapadékvíz 
elvezetése és újrafelhaszná-
lása. A begyűjtött tápanyag-
okban gazdag csapadékvíz 
öntözésre, locsolásra kiváló 
és a megfelelő csapadékvíz 
elvezetés és tárolás környe-
zeti, fenntarthatósági szem-
pontból is előnyös.

A csapadékvíz elvezetésé-
vel kapcsolatban az orszá-
gos településrendezési és 
építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet (további-
akban: OTÉK) 47. § (8) be-
kezdése szerint „ A telek, te-

rület csapadékvíz-elvezetési 
rendszerét úgy kell kialakí-
tani, hogy a víz a terepen és 
az építményekben, továbbá 
a szomszédos telkeken és 
építményekben, valamint a 
közterületen kárt (átázást, 
kimosást, korróziót stb.) ne 
okozzon, és a rendeltetés-
szerű használatot ne akadá-
lyozza.”

Az OTÉK 47. § (9) bekez-
dése szerint „A csapadékvíz 
a telken belül elszivárog-
tatható, ha ez a telek és a 
szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékony-
ságát és rendeltetésszerű 
használatát nem veszélyez-
teti.” Az OTÉK 47. § (10) 
bekezdése szerint „a telekről 
csapadékvizet a közterületi 
nyílt vízelvezető árokba csak 
zártszelvényű vezetékben 
és az utcai járdaszint alatt 
szabad kivezetni. Ameny-
nyiben a vízelvezető árok a 
közút tartozéka, úgy abba a 
környezetéből - a telkekről - 
csapadékvíz bevezetése csak 
az út kezelőjének hozzájá-
rulásával történhet.”

Kérjük fentiek kapcsán 
megértésüket és együttmű-
ködésüket.

Bereczki Mária 
 jegyző

A csapadékvíz szakszerű elvezetése
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Egészségnapot tartottak Harangodon

Az ehető gombákról

Nagyon sokféle, viszonylag 
egyszerűen elvégez hető vizs-
gálattal korán felismerhető-
ek egyes betegségek tünetei, 
és így a komolyabb prob-
lémákat, szö vődményeket 
meg lehet előzni. Nagykálló 
önkormányzata szeptember 
4-én ingyenes szűrővizsgálat-
okkal, előadással egybekö-
tött egészségnapot szervezett 
Nagykálló-Harangodon. 

A szűrővizsgálat jelentősége, 
hogy időben előrébb hozza 
a diagnózist, így hamarabb 
megkezdődhető a kezelés és 
elkerülhetők az esetleges sú-

lyosabb következmények. 
Nagyobb lesz a beteg esélye 
a gyógyulásra. Ráadásul a 
szűrés fájdalommentesebb és 
nem utolsó sorban jóval ol-
csóbb, mint egy előrehaladott 
betegséget kezelni. Nagykálló 
Város Önkormányzata éppen 
ezért szeptember első szom-
batján egészségnapot szer-
vezett, ahol a szakemberek 
különböző ingyenes egész-
ségügyi szűréseket végeztek: 
többek között volt vércukor-, 
koleszterinszint-, vérnyomás, 

testzsír és testtömeg index mé-
rés. Aki kért, táplálkozási és 
életmód tanácsadáson vehetett 
részt, illetve Bencsik József jó-

voltából egészségügyi masszá-
zson frissülhetett. A mozgás és 
tánc szerelmesei, akik valóban 
tesznek is az egészségük meg-
őrzéséért, zumba bemutatót 
tartottak, hogy ezzel is kedvet 
csináljanak a programon részt-
vevőknek, az év COVID orvo-
sa, a nagykállói kötődésű dr. 
Kulja András sebész szakorvos 
pedig a koronavírus-járvány-
ról, annak hatásairól és a védő-
oltásról tartott előadást.  
Az egészségnap programja az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 
azonosító számú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” 
című pályázat keretében való-
sult meg.

Az ehető gombák gyűjtésé-
nek most is szezonja van, 
aminek az elmúlt hetek 
csapadékos időjárása igen 
csak kedvezett. Fontos azon-
ban, hogy olyan gombákat 
gyűjtsük, amelyeket biztosan 
ismerünk és tudjuk róluk, 
hogy emberi fogyasztásra 
alkalmasak, ha pedig nem 
ismerjük, mindenképp vizs-
gáltassuk be szakértővel.

Éppen ezért érdemes megfo-
gadni Jónás Sándor gomba-
szakértő jó tanácsait a gomba 
felhasználásával kapcsolatban:
1. a begyűjtött gombát felhasz-
nálás nélkül legfeljebb más-
napra tehetjük el. 
2. alapos tisztítás után használ-
juk fel a gombát. 
3. az elkészített gombás ételt 
hűtőszekrényben tárolva más-
napig fogyaszthatjuk. 
4. a gombaszakértő tanácsait, 
a gombák helyes felhasználá-
sáról mindig fogadjuk meg. A 
gombát alaposan főzzük vagy 
süssük meg. Vannak olyan 

gombafajok, amelyekben a 
méreganyagok csak megfelelő 
idejű főzés után bomlanak fel, 
legalább 25 perc főzés szüksé-
ges például a gyűrűs tuskógom-
ba, piruló galóca stb. elkészí-
téséhez. Az ehető gombákban 
lévő fehérjék, aromaanyagok 
is okozhatnak allergiás, gyo-
morbél panaszokat egyes sze-
mélyeknél (például az utóbbi 
időben gyakran fordult elő a 
szürke tölcsérgomba fogyasz-
tásánál. Az ilyen gombafajt 
javasolt keverten fogyasztani 
más, ehető gombákkal.) Né-
hány gomba alkohol fogyasz-
tásával együtt okoz tüneteket. 
(például ráncos, kerti, gyapjas 
tintagomba, változékony tinó-
ru). A gombás ételek nehezen 
emészthetőek, ezért egyszerre 
nagy mennyiségű, ehető gomba 
fogyasztása is okozhat megbe-
tegedést. Kiskorú gyerekeknek 
(6 éves kor alatt) nem javasolt 
a gombás étel fogyasztása.
Egyes gombáknál a tönk fo-
gyasztása nem ajánlott, mivel 
nem emészthető, például me-

zei szegfűgomba, nagy őzláb-
gomba stb. Ne higgyünk a ba-
bonákban, ezek egyes fajokra 
igazak, de a többségre nem. 
Téves felfogás, hogy forrázás-
sal, a kalapbőr lehúzásával a 
gombát méregtelenítjük (pél-
dául a gyilkos galóca a kalap-
bőr lehúzása és forrázás után 
is megtartja méreganyagát.) A 
„csiga-rágott”, kukacos gomba 
is lehet mérgező. Tévhit az is, 
hogy csak az a gomba mérge-
ző, melynek húsa vágáskor 
elszíneződik (a gyilkos galóca 
húsa például fehér marad). 
Hívjuk fel a gyerekek figyel-
mét, hogy az óvoda, az iskola 
udvarán, a kertben talált gom-
bákat ne egyék meg, ezekre 
az intézmény üzemeltetői is 
figyeljenek és gondoskodjanak 
a termőhely megszüntetéséről. 
Vadon termő gomba fogyasz-
tása után, ha bármilyen tünet 
jelentkezik, haladéktalanul for-
duljunk orvoshoz! A hányáson, 
hasmenésen kívül egyes fajok-
nál – párducgalóca, légyölő 
galóca, susulykák – idegrend-

szeri, keringési zavarok léphet-
nek fel (izzadás, verejtékezés, 
test kipirulás, szapora pulzus 
stb.) a maradék nyers gom-
bát, elkészített ételt, tisztítási 
hulladékot vigyük magunkkal, 
mivel a gombafaj megállapítá-
sánál – és ezáltal a kezelésnél 
–, nagy segítséget jelent.
A vadon termő és begyűjtött 
gombákat az önkormányzat ál-
tal megbízott gombaszakértő, 
Jónás Sándor a lakásán bármi-
kor, díjmentesen megvizsgálja: 
Nagykálló, Jókai M. út 20., te-
lefon: +42 263 831.

Az ízletes vargánya az erdők 
kincse

A szűrővizsgálat előrébb hozza a diagnózist

Dr. Kulja András tartott előadást A mozgás gyógyír (a fájdalomra)
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Nyílzápor hullott Harangodon

Élettel, muzsikával töltötték meg a várat

Négy évtized után 
újra együtt

A Nagykállói Csillagösvény 
Íjász Egyesület augusztus 
20-23. között íjászversenyt 
rendezett Nagykállóban, a 
Harangod területén, ahol az 
íjászok csodálatos környe-
zetben mérhették össze 
tudásukat.

Az íjásztalálkozó egy rangos 
esemény, amely a Keleti Gye-
pű szövetségének az éves mi-
nősítő-versenyeit lezáró nagy-
szabású rendezvény. A pénteki 
napon a táborverésé volt a fő-
szerep. Egész nap folyamatosan 
érkeztek a vendégek, többen 
jöttek a Parciumból, Erdély-
ből, a Felvidékről és a Délvi-
dékről is. Délután a sátrak és 
jurta sátrak gomba mód bújtak 
ki a földből. 
Szombaton a regisztráció után 
a vezérfogadás látványos ele-
me következet, amikor is a 
táltos dobok és a szarukürtök 
hangja jelezte a vezér érkezé-
sét, akit a dombok előtt felvo-
nuló íjászok serege fogadott. 
Ősi szokás szerint kenyértörés-
sel és borral való koccintással 

mutatták ki egymás iránti ba-
rátságos szándékukat. Ezután a 
seregszemle következett, majd 
a csapatbeosztás után kezdetét 
vette a küzdelem.
Tradicionális íjászversenyen 
15 cél leküzdésével lehetett 
teljesíteni a kihívásokat. A 
versenyen 150 íjász vett részt, 
akiknek különböző távolsá-
gokra kihelyezett célokat kel-
lett meglőniük, amelyek között 
voltak 2D-s, 3D-s és forgó, 
mozgó célok is.
A hagyományőrző íjászok jel-
lemzően honfoglalás kori vise-
letben voltak, és korhű fegyve-

rekkel vívták küzdelmeiket. A 
nappali verseny után az ebéd, 
majd a méltán híres és nagy-
szerű Dongó együttes zenéje 
varázsolta el a nézőket. Az elő-
adás után az eredmények kihir-
detése következett. 
A nappali verseny végeztével 
az idei évben megrendezett 2 
minősítő verseny legeredmé-
nyesebb harcosai párbajoztak a 
Gyepű bajnoka cím elnyerésé-
ért, ahol a tavalyi évhez hason-
lóan Szalma József bizonyult a 
legjobbnak.
A est beköszöntével a Gyepű 
táltosai megkezdték a tűzszer-

tartásukat. A tűzcsiholó kova-
kővel a kezében hagyományos 
csiholással gyújtotta meg az 
égtájak őreinek fáklyáit, akik 
egyszerre léptek az óriási mág-
lyarakáshoz és meggyújtották 
a szertüzet. A táltos-dobok 
kíséretével ősi énekek csen-
dülnek fel és a tűz körül állók 
elrévedve átélhették az ősök-
kel való szellemi találkozást. 
A kiosztott nyírfa gallyacskák 
elégetésével mindenki kíván-
hatott egyet az ősi istentől a 
szellemvilág közvetítésével. 
A tűz hanyatlásával az íjászok 
a tánccsűrbe vonultak, ahol a 
minősítő pontszámai alapján 
az arany, ezüst és bronz minő-
sítési szintek sikeres teljesítői 
részére a vereteket a Keleti 
Gyepű vezére, Györki Attila 
adta át.
Vasárnap a távlövő számok kö-
vetkeztek, azaz a puta (korsó) 
70 és a 120 méterről történő 
meglövése. A rendezvény a 
távlövő eredmények hirdetésé-
vel és rendkívüli sikert aratva 
zárult.

Mosolygó Szabolcs

A Rózsafa Művésze-
ti Egyesület nyár végén 
rendezte meg népzenei 
citerás továbbképző táborát 
egy történelmi helyszínen, 
Boldogkőváralján. 

Idén már második alkalommal 
rendezték meg a zenei tovább-
képzést, amelynek szerve-
zője-vezetője Rózsa Zoltán 
népzene tanár volt. A tábor 
célja a művészeti oktatásban 
résztvevő gyerekek népzenei 
fejlesztése. 
Az idei rendezvény a felkészü-
lésben különösen fontos szere-

pet töltött be, mivel a Rózsafa 
Citeraegyüttes nagy megmé-
rettetésre készül, ugyanis Bu-
dapesten 2021. október 23-án 
kerül megrendezésre a XIII. 
Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntője. Eb-
ben a felmenő rendszerű ver-
senyben az eddig továbbjutott 
csoportokkal mérkőzik meg 
a citerás csapat a Vass Lajos 
Nagydíjért, ami igen rangos 
népzenei elismerés.  
A tábornak nagy szerepe van a 
csapatépítésben is a gyerekek 
citerázáson kívül kézműves 
foglalkozásokon, túrázáson, 

várlátogatáson is részt vettek. 
Külön köszönet a továbbkép-
ző rendezvény megvalósulá-

sához nyújtott támogatásért 
Nagykálló Város Önkormány-
zatának! Rózsa Zoltán

Egykori iskolájukban, a Budai 
Nagy Antal Óvónői Szakközép-
iskolában találkoztak a 1981-
ben végezett osztály tagjai, akik 
osztályfőnökükkel, Forró Kata-
lin tanárnővel elevenítették fel 

újra a régi, közös emlékeket és 
osztották meg egymással – az 
előző találkozó óta történt - fon-
tos életeseményeket az óvónő-
ként és tanárként dolgozó egy-
kori osztálytársak.

A kis kezek ügyesen pengetik a húrokat
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Ezeréves történelem van mögöttünk
Augusztus 20. az államala-
pításnak, a magyar állam 
ezeréves folytonosságának 
emléknapja, amelyet a föld-
kerekségen mindenhol meg-
ünnepelnek, ahol magyarok 
élnek. Nagykállóban – ebből 
az alkalomból - a Reformá-
tus Műemléktemplomban 
rendezték a település ünnepi 
programját. 

Az államalapítás és az új kenyér 
ünnepe alkalmából rendezett 
eseményen Repelik Zsuzsanna 
Eszter református lelkész kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd 
Horváth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere osztotta meg ün-
nepi gondolatait a közönséggel. 
Szólt arról, hogy ezen a napon 
– az elmúlt hónapok nehézségei 
után örvendezni is tudni kell, 
hogy legyünk büszkék önma-
gunkra, magyarságunkra, hiszen 
megannyi csodás és nagyszerű 
dologgal adományozott meg 
bennünket Szent István kirá-
lyunk és az általa alapított 1000 
éves magyar állam. Ezek közül 
a legfontosabb, hogy „még ma 
is vagyunk, létezünk, hogy Ma-
gyarország a történelem viharai 
és megpróbáltatásai ellenére is 
itt van Európa szívében, a Ká-
pát-medencei régió meghatáro-
zó államaként. De ne feledkez-
zünk a Szent Istváni államnak 
egy másik nagyszerű adomá-
nyáról, a magyar anyanyelvről 
sem, amelyben ősi kultúránk, 
ezeréves magyarságunk népi 
hagyományaink is gyökereznek. 
Népdalaink, népmeséink gaz-
dag nyelve az anyaországban és 
az azon túli területeken. Költő-

ink, íróink igéző mondatai ezen, 
a számunkra csodálatos nyelven 
íródtak. És ne feledjük azt sem, 
milyen dicső múltat hagyott 
ránk a Szent István nyomdokain 
járó ország az elmúlt ezer év-
ben. Mennyi példamutató haza-
fit, bátor forradalmárt adott szá-
munkra, akiknek harcos kiállása 
és hős önfeláldozása, amit ezért 
a hazáért, állampolgárainak 
szabadságáért és függetlensé-
géért tettek, mindmáig zsinór-
mértéke a hazaszeretetnek, a 
hazáért folytatott szent és örök 
szabadságharcnak” – mondta 
Horváth Tibor polgármester, aki 
beszédében kiemelte: „Szent 
István legnagyobb tette nem az 
volt, hogy megalapította a ma-
gyar királyságot és, hogy ezzel 
Európához csatolt minket. Ezt 
az ő korában sokan megtették. 
Az ő igazi nagysága abban rej-
lik, hogy szuverén módon hatá-
rozta meg Magyarország helyét 
az akkori világban. Nem tett 
hűségesküt a német-római csá-
szárnak, egész életében kerülte 
a találkozást Ottó császárral, 
nehogy ez szóba jöhessen. De 
nem lett vazallusa Szent Péter-
nek sem, a pápa hatalmát csakis 
a lelki dolgokban volt hajlandó 
elismerni. A császár és a pápa 
között olyan függetlenséget 
biztosított Magyarországnak, 
amelyre abban a korban csak 
Franciaország volt képes. És 
ezt a függetlenséget István úgy 
őrizte meg, hogy közben bekap-
csolta Magyarországot Európa 
teljes gazdasági és kulturális 
vérkeringésébe” – mondta Hor-
váth Tibor. 
Az ünnepi gondolatok után a 
rendezvény ezt követően a vá-
rosi kitüntető díjak átadásával 

folytatódott, amit az Andersen 
zenekar műsora követett, majd 
Repelik Gábor református lel-
kész megáldotta az új kenyeret, 
amelyet a ünneplő közönség kö-
zött osztottak szét.

Az év kitüntetettjei
Szilágyi István-díjat ítélt meg 
Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete Forró 
Katalin részére, aki 36 éven át 
volt a – többszöri átszervezést 
és névváltoztatást megélt, je-
lenleg – Mátészalkai Szakkép-
zési Centrum Budai Nagy Antal 
Technikum és Szakgimnázium 
matematika-fizika szakos taná-
ra.
Ámos Imre-díjat kapott a Rózsa-
fa Citeraegyüttes, amely 2008-
ban alakult a Vivaldi Alapfokú 
Művészeti Iskola citerásaiból, 
Rózsa Zoltán népzenetanár ve-
zetésével. Az együttes azóta 
számos rangos népzenei elisme-
rést szerzett: Kóta Aranyminő-
sítését és 2014-ben a Vass Lajos 
Népzenei Verseny Nagydíját is 
megkapták. A jelenleg nyolcta-
gú citeraegyüttes számos, sike-
res hazai, azon belül megyei és 
külföldi szereplést tudhat maga 
mögött.
Korányi Frigyes-díjat az idei 
évben három személy részére 
ítélte oda a képviselő-testület: 
Dr. Skorán Gabriella Ágnes 
gyógyszerésznek, aki már több 
mint 15 éve a Ratkó József 
Gyógyszertár vezetője. Az el-
múlt évben a patika üzemelte-
tése mellett háziorvosi rendelők 
kialakítását és működtetését is 
sikerült megvalósítania.
A Nagykállóban felnőtt dr. 
Kulja András sebész szakor-
vosnak, a Jahn Ferenc Dél-pesti 

Kórház gyógyítójának, akinek 
2021-ben a koronavírus-járvány 
idején végzett tevékenységét a 
Magyar Kórházszövetség az év 
COVID orvosa díjjal ismerte 
le. A „Fonendoszkóp” páciens 
edukációs YouTube csatorna 
alapítója.
 Víg Katalinnak, a Sántha Kál-
mán Pszichiátriai Szakkórház 
röntgenasszisztensének, aki az 
egészségügyben eltöltött, kö-
zel három évtizedes munkája 
egyik legnagyobb elismerésé-
nek tartja, hogy a páciensek 
bizalommal fordulnak hozzá, 
ha problémájuk adódik, ő pedig 
igyekszik mindenkinek segíteni, 
tanácsot adni. Ennek érdekében 
minden lehetőséget megragad, 
hogy tudását tovább fejlessze, 
ismereteit bővítse.
Nagykálló Városért-díj kitün-
tetettje 2021-ben Borsy Gábor 
Jenő, fűtés, víz- és gázszere-
lőmester lett. Nagykállóban 
több középület épületgépészeti 
rendszerének kiépítésén dolgo-
zott. Tevékenységét Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye határain 
túl Borsodban és a fővárosban 
is folytatta, emellett részt vett 
a fiatalabb generáció szakmai 
képzésében is.

Az idei év kitüntetettjei: Rózsafa Citeraegyüttes (Rózsa Zoltán), dr. Kulja András, Vig Katalin, dr. 
Skorán Gabriella, Forró Katalin, Borsy Gábor

Horváth Tibor polgármester 
volt az ünnepség szónoka

Repelik Gábor református lel-
kész
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Állami kitüntetést kapott a 
nagykállói prímás

Új intézményvezető a Korányi élén
Új igazgató került a Korá-
nyi Frigyes Görögkatolikus 
Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium élére. 
Július elsejével Gincsai 
Zoltánt nevezte ki vezető-
nek az intézmény fenntar-
tója, a Nyíregyházi Egy-
házmegye.

Gincsai Zoltán elmesélte, 
hogy hívő, római katolikus 
családból származik, ezért 
az általános iskola után ké-
zenfekvő volt számára, hogy 
a Kecskeméti Piarista Gim-
náziumba jelentkezzen. Az 
érettségi megszerzését köve-
tően a papi hivatás gondolata 
fogalmazódott meg benne, 
ezért az Egri Hittudományi 
Főiskolára nyert felvételt, 
de két év után azt érezte, 
hogy nem ez a számára kije-
lölt életút, ezért a Bessenyei 
György Tanárképző Főisko-
lára jelentkezett, ahol 1996-
ban kapta meg magyar nyelv 
és irodalom, illetve történe-
lem szakos tanári diplomáját.
-A tanítási gyakorlat során 
érett meg bennem a gondolat, 
hogy emberekkel szeretnék 
foglalkozni, újraélni azokat 
az élményeket, amelyeket 
Kecskeméten szereztem – 
emlékszik vissza Gincsai 
Zoltán. A diploma megszer-
zése után 2006-ig Debrecen-
ben, a Szent József Katolikus 
Gimnáziumban dolgozott, 
majd családjával hazaköltöz-
tek Nyíregyházára, ahol ta-
nított az Eötvös József Gya-
korló Általános Iskolában, a 

Zrínyi Ilona Gimnáziumban, 
majd az Ibrányi Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban, illetve 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Ok-
tatási Főosztály munkatár-
sa volt.  Feleségével három 
gyermeket nevelnek.
- A közigazgatási hivatalban 
ért Szocska A. Ábel püspök 
atya felkérése a Korányi Fri-
gyes Görögkatolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium igazgatói álláshe-
lyének betöltésére, amit nagy 
örömmel fogadtam, és már az 
iskolaév elején kijelenthetem, 
hogy szakmai pályafutásom 
ajándéka ez a megbízás.
Az intézményvezető elmond-
ta, hogy kinevezése előtt több 
alkalommal is meghallgatták 
a Nyíregyházi Egyházmegye 
döntési kompetenciával ren-
delkező személyei, s velük is 
megoszthatta, hogy számára 
mit jelent az iskola:
-Az iskola legyen olyan hely, 
ahol mindenekelőtt jó embe-
rekké válhatunk, mi tanárok 
és a ránk bízott gyermekek 
egyaránt. A diákok legyenek 
igényesek a tanulásban, sze-
ressenek tanulni, legyenek 
nyitottak. Másrészt legyünk 
jó emberek és legyünk jó ke-
resztények. Egyházi iskoláról 
van szó, ezért fontosnak tar-
tom, hogy mindenki ismerje 
meg Istent és ki-ki a maga 
felekezetének hitéleti alkal-
main kerüljön hozzá köze-
lebb. Az iskola mindennapi 
életének része a rendszeres 
imádság, ebben nagy segít-

ségünkre van új lelki igaz-
gatónk, Grunda Dávid atya. 
A kollégákkal, a gyerekekkel 
együtt tanuljuk a tanítás előtti 
és utáni imádságot, az isko-
lában eddig is voltak hitéleti 
alkalmak, mostantól egy ki-
csivel több lesz. Harmadrészt 
pedig ne csak jó emberek és 
keresztények, hanem jó ma-
gyarok is legyünk! Irányít-
suk a ránk bízottak figyelmét 
afelé, hogy mennyire fontos 
a nemzeti identitás és annak 
megőrzése – hangsúlyozta az 
igazgató. 
Annak ellenére, hogy az in-
tézményben a közelmúltban 
jelentős energetikai korsze-
rűsítés valósult meg, Gincsai 
Zoltán a jövőre vonatkozó 

fejlesztési terveit is felvá-
zolta: - Természetesen nem 
csak én, hanem a Nyíregy-
házi Egyházmegye püspöke, 
Szocska A. Ábel és az oktatási 
referens, Szabó Tamás hely-
nök is úgy gondolja, hogy az 
eddigi, több 500 millió forin-
tos energetikai korszerűsítést 
folytatni kellene. Amennyi-
ben a jövőben is megmarad 
a szülői bizalom, akkor az 
általános iskolai részt tovább 
kell fejlesztenünk megfelelő 
szintű és színvonalú termek-
kel. A kollégiumnak vannak 
olyan részei, amelyekhez 
évtizedek óta nem nyúltak, 
ezért halaszthatatlan volt az 
a 200 millió forintos beruhá-
zás, aminek köszönhetően 36 
fő számára alkalmas modern, 
kollégiumi egység felújítása 
fejeződik be október elején. 
A fenntartónak már jelez-
tem, hogy időszerű lenne a 
tornaterem korszerűsítésén is 
gondolkodni. A megfogalma-
zott igények természetesen a 
rendelkezésre álló források 
alapján kerülhetnek megva-
lósításra, hiszen megyénkben 
a Nyíregyházi Egyházmegye 
közel 30 intézményt működ-
tet. De igazgatóként, tanár-
ként természetesen legfőbb 
célom, hogy ez az iskola él-
jen, működjön a gyerekek, a 
szülők, a helyi közösség és a 
nemzet javára, a tőlünk kike-
rült gyerekek pedig legyenek 
büszkék egykori alma ma-
terükre – zárta gondolatait a 
Korányi újonnan kinevezett 
igazgatója.

Gincsai Zoltán

Számos szakmai díj és ju-
talom után újabb elismerést 
kapott Kerezsi Antal népze-
nész. Áder János köztársa-
sági elnök a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést ado-

mányozta a Bürkös Zenekar 
vezetőjének, prímásának a 
Felső-Tisza-vidék népi kul-
túrájának ápolását és tovább-
adását szolgáló tevékenysége 
elismeréseként. 

Kerezsi Antal a magas rangú 
elismerést - a szintén kitünte-
tett zenésztársával, Dezsőházi 
Tamással - augusztusban ve-
hette át.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
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A másik Korányi Frigyes
Elfeledett jeleseink:

Nagykálló szülötte, idősb 
tolcsvai báró dr. Korányi 
Frigyes, az elévülhetetlen 
érdemeket szerzett orvos fia, 
gyermekkorában többször 
járt a nagyapát megláto-
gatni a nagykállói házban. 
Ki volt ő? Emléke - talán az 
azonos név miatt -  összemo-
sódik apjáéval, pedig élete, 
munkássága egyáltalán nem 
szürkül bele a XIX. század 
nagy magyarjainak arckép-
csarnokába.

Tolcsvai báró dr. Korányi Fri-
gyes Nagykállóban született, itt 
élte gyermekéveit, itt vakáció-
zott gimnazista éveinek nya-
rain és a szabadságharc alatti 
aktivitásáért egy unokatestvér-
ének írt „felségsértő” levelére 
hivatkozva a friss orvosi diplo-
más idősebb Frigyest kitiltották 
a két fővárosból és internálták 
szülővárosába, Nagykállóba. 
Itt kezdett gyógyítani, itt ta-
pasztalta meg a szegénység és a 
járványos betegség összefüggé-
sét. Itt kötött házasságot Bónis 
Malvinnal. 1859-ben egyik ala-
pítója volt a helyi kórháznak.  
1861-ben Szabolcs vármegye 
főorvosának nevezték ki.1864 
decemberében születésnapi 
ajándékul megszűnik a szám-
űzetése és családjával Buda-
pestre költözik. Magánorvosi 
vizsgát tesz, egyetemi tanári 
állásra pályázik és karrierje 

lassan elindul a kitüntetésekkel 
kikövezett - bárói ranggal teté-
zett - csúcsok felé.
Két tehetséges fia sikerei a szü-
lői örömöket és büszkeséget is 
meghozták számára. Sándor fia 
a gyógyításban édesapja méltó 
követője, munkássága közis-
mert. A másik Korányi fiu élet-
útjáról kevesebbet tud a köz-
vélemény, pedig ő is sokszínű 
egyéniség volt, gazdaságpoli-
tikus, pénzügyminiszter, po-
litikus, diplomata, regény- és 
drámaíró,  sőt, zeneszerző is.
Az ifjabb Frigyes Pesten 
született, öt évvel a család 
Nagykállóból való elköltözé-
se után, 1869. június 21-én. 
Középiskolai és  egyetemi ta-
nulmányait  budapesti és kül-

földi egyetemeken végezte. 
1892-ben a pénzügyminisz-
térium szolgálatába lépett, 
hamarosan osztálytanácsos, 
majd 1912-től az Országos 
Központi Hitelszövetkezet ve-
zérigazgatója. Közben 1901. 
május 4-én feleségül vette 
Koller Editet, akitől két gyer-
meke – Edit (* 1902) és István 
(* 1906)–született. 1919. szep-
tember 12-től 1920. december 
16-ig pénzügyminiszter lett, 
lemondása után az Országos 
Központi Hitelszövetkezet 
élére tért vissza. Miniszter-
sége idején kisgazdapárti, a 
kormányból való kiválása után 
a disszidens képviselők cso-
portjához csatlakozott, majd 
1922-ben belépett az Egységes 
Pártba. 1923–1924-ben párizsi 
követ, 1924. március 24-től 
november 15-ig újra pénz-
ügyminiszter a Bethlen-kor-
mányban, de még ugyanebben 
az évben visszatért a párizsi 
és madridi  követség élére. 
1928-ban a Pénzintézeti Köz-
pont elnöke lett. 1931. decem-
ber 16-tól 1932. október 1-ig 
Károlyi Gyula kormányában 
ismét pénzügyminiszter, majd 
újból a Pénzintézeti Központ 
elnöke. (1924–1928). Második 
pénzügyminisztersége idején 
megkötötte az ún. népszövet-
ségi kölcsönt, rendezte az ál-
lamháztartást, megszüntette a 
deficitet, és Popovics Sándor 

tervei szerint felállította a Ma-
gyar Nemzeti Bankot (MNB). 
A Jóvátételi Bizottságnál Ma-
gyarország delegátusa (1923–
1929), a Pénzintézet Központi 
elnöke (1928–1931), a hágai 
konferenciát előkészítő párizsi 
tárgyalásokon, majd a hágai 
konferencián gróf Bethlen Ist-
vánnal együtt Magyarország 
képviselője (1929–1930). A 
genfi Népszövetség pénzügyi 
bizottságában és tanácsában 
Magyarország delegátusa, fő-
delegátusa, majd gróf Káro-
lyi Gyula kormányában har-
madszor is pénzügyminiszter 
(1931. december 16.–1932. 
október 1.) Horthy Miklós 
1932-ben a felsőház örökös 
tagjává nevezte ki. 
Budapesten hunyt el 1935. de-
cember 26-án, 66 éves korá-
ban.  Nagy elismerés mellett a 
Fiumei úti temetőben helyezték 
örök nyugalomba. Gazdaság-
politikus, pénzügyminiszter, 
diplomata volt. Azt hihetnénk, 
hogy száraz egyéniség, pedig 
a racionális, precíz pénzember 
személyiségében elfért egy má-
sik lírai alkat: az alkotó regény 
és drámaíró, francia nyelvből 
műforditó, sőt, zeneszerző is. 
2010 körül az egyik leszárma-
zott (Korányi hölgy) esküvőjén 
az ifjabb Korányi Frigyes zenei 
alkottása, vonósnégyesének 
előadása emelte a jeles alkalom 
fényét.      Harsányi Gézáné

A nagykállói vár történetéről
A Nagykállói Vár Baráti Köre 
szeptember 3-án vártörténeti 
előadásra várta az érdeklő-
dőket az Óbester Étterem és 
Kávézó különtermébe. 

Az eseményen Harsányi Gézáné 
helytörténet kutató „élet őfelsé-
ge kállói végvárában” címmel 
tartott előadást, majd a „kállói 
vár építésének történetéről” 
hallhatot beszámolót a kö-
zönség Várkonyi András épí-

tészmérnök elsőadásában. Az 
eseményről néhány rövid feje-
zetben összefoglalta előadása 
tartalmát, melynek részleteit 
közöljük:
A vár melyik korabeli ábrá-
zolását tekinthetjük leghite-
lesebbnek? 
A kállói várról számos korabe-
li, XVI-XVII. századi ábrázolás 
(rézmetszet ill. tusrajz) és két 
XVIII. századi térkép maradt 
ránk. Mivel ezek jórészt a hely-

színtől távol, sokszor más ábrá-
zolásokat sematikusan másolva 
készültek, csak kevés tartalmaz 
igazán hasznos, megbízható in-
formációt. Leginkább a német 
Georg Ssicha és munkatársai 
1665-ben készült felmérési 
tervrajza és a várost a várral, 
nagy részletességgel ábrázoló 
metszete tekinthető hitelesnek. 
Ugyancsak ilyennek tekinthe-
tő két korabeli térkép: a Hor-
váth György földmérő-mérnök 

1755-ös és a Habsburg Biroda-
lom első katonai felmérésének 
1782-85 között készült térké-
pei. Ezeknek vizsgálata alapján 
megállapítom, hogy:
1. A vár tájolása nagy valószí-
nűséggel a hossztengely irányá-
ban nyugati-keleti volt, vagyis 
nem az Ottavio Baldigara-féle 
1573-as tervrajzon jelölt észa-
ki-déli tájolású. (Ez utóbbi sze-
repel a köztudatban.)

Folytatás a következő oldalon
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A Nagykállói Református  
Egyházközség hirdetései

Kincskereső tábor
Gyerekkorunk izgalmas já-
téka a kincskeresés. Persze 
a játék izgalmas kincsei ak-
kor a kavicsok, apró magok 
voltak, amikkel aztán tele 
raktuk anya táskáját, apa 
zsebeit. A felnőttek pedig 
beletörődve vették tudo-
másul, ebben a korszakban 
járunk, majd kinőjük és 
rájövünk mi az igazi kincs.

Az idei Nagykállói Reformá-
tus Gyerektáborban megmu-
tattuk a gyerekeknek Ki az 
Igazi Kincs: a mindenható, 
megváltó, szerető Isten.
Augusztus 9. és 13. között 
minden reggel 9-kor zengett 
a Debreceni utca többek kö-
zött a „pillangós” daltól, mely 
énekek Istent dicsérték 45-53 
gyerek ajkairól. Minden nap 
szabad játékkal, játékos ének-
tanulással indult. Ezt követően 
forgószínpad szerű, korosztály 
szerinti csoportfoglalkozáso-
kon vettek részt a gyerekek. 
Az első helyszínen bibliai tör-
ténetet dolgoztunk fel, színi 
előadás és játékos gyakorla-
tok segítségével.
A második helyszínen a 
napi történethez kapcsolódó 
életmódtanácsadó előadás 
várta a gyerekeket a helyes 

táplálkozásról, az elsősegély-
nyújtásról stb. 
A harmadik helyszín a játé-
kos témaelmélyítés helyszíne 
volt, az árnyas fenyvesben az 
udvaron, vagy éppen a temp-
lomkertben kutattak kincs 
után a gyerekek, homokba 
rejtett útmutatók, hálópálya 
átmászás, akadályterep telje-
sítése által.
Délutánonként különböző, 
színes programokat szervez-
tünk. Részt vettünk íjászbe-
mutatón, jártunk állatsimo-
gatóban, ugrálóvárat hoztak 
nekünk és trambulinunkban 
is ugrálhattak a gyerekek, 
habpartyban volt részünk és 
kézműves foglalkozásban. 
Az igazi Kincs végül helyet ta-
lált és nem kellett hozzá anya 
táskája, sem apa zsebei. Isten 
kincseivel a kicsi szívek teltek 
meg és reménység szerint ott 
is maradnak mindörökre. A 
hét összefoglaló aranymon-
dása volt: ...ahol a te kincsed 
van, ott lesz a te szíved is. - 
Máté evangéliuma 6,19
Mindezek az alkalmak nem 
jöhettek volna létre a sok se-
gítő és szívélyes felajánló nél-
kül, akiknek ezúttal is küldjük 
köszönetünket. 

Repelik Zsuzsanna Eszter

Csendeshétre hív az egyházmegye
Berekfürdő, 2021. október 11-15.
További részletek: a lelkészi hivatalban
Konfirmációi előkészítő indul októberben, melyre személyesen lehet 
jelentkezni!
Október 2. (szombat) Kórustalálkozó a templomban
Vajai csendesnap. Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: +36 30 
259 5975
Állandó alkalmak:
Hétfő 17.00: Kékkereszt - szenvedélybetegségből szabadulók biblia-
köre a parókián
Csütörtök 17.00: Bibliaóra a parókián
Péntek 17.00: Ifi a konfirmált fiataloknak
Vasárnap 10.30, 17.00 istentisztelet és esti áhítat a templomban, 
14.00: istentisztelet a Kossuth utcai ImaházbanA vár metszete a XI-XII. századból

Élményt, kincset rejtett az idei tábor is

Várkonyi András az 
építés mozzanatait is-
mertette

2. A vár valóságos mére-
tei a Ssicha terven jelölt 
„Werckschuh” - bécsi láb (31,6 
cm), illetve „Ruthen2- rúd, bé-
csi öl (6 bécsi láb = 1, 896 m) 
léptékek szerinti pontos mérés-
sel és a mértékegységek helyes 
átszámításával jó közelítéssel 
megállapíthatók. Az így ka-
pott eredmények lényegesen 
eltérnek a korábban Koroknay 
Gyula által megadott, de szá-
mításokkal alá nem támasztott 
értékektől (58 x 52 m).
3. Számításaimat az Arcanum 
térképészeti rendszer I. katonai 
felmérés térképére vonatkoz-
tatott számítógépes programja 
nagy pontossággal igazolja. 
Kik voltak a vár építői? Hogyan 
épült az erőd?
Nagykállót az 1560-as években 
több pusztító támadás is érte 
a védtelen területre be-betörő 
kisebb török martalócoktól. A 
török 1570-re kiszemelte magá-
nak a területet egy erőd építése 
céljából, ezért nagy mennyiségű 
építőanyagot, főleg szálfákat és 
vesszőt halmozott fel, azt ter-
vezve, hogy a következő év-
ben megépíti az erősséget. Ezt 
megneszelve Johann Rueber 
báró kassai és Christopher 
Tieffenbach szatmári főkapi-
tányok az ideiglenesen gazdát-
lanul hagyott területen sáncokat 
emeltettek az ottlévő készlet 
felhasználásával, úgyhogy a tö-
rökök következő év elején már 
egy katonasággal ellátott erődöt 

találtak. Nagykálló és lakossága 
tehát elsősorban a két császá-
ri-királyi főkapitánynak kö-
szönheti azt a védelmet, ami a 
következő másfél évszázadban 
lehetővé tette a túlélést és sze-
rény gyarapodást.
A vár terveit - ahogy azt az 
1573-ból fennmaradt metszet 
bizonyítja - az olasz Baldigara 
hadmérnök család tagjai ké-
szítették. Ezt a rajzot ugyan 
Ottavio Baldigara jegyzi, de 
ő maga nagy valószínűséggel 
soha nem járt Kállóban, a tény-
leges munkát - az építmény ter-
vezését, kitűzését, művezetését 
- testvére, Giulio végezhette. A 
tervrajzon egy négyszögletes, 
ó-olaszbástyás erőd látható, ami 
vastag, szilárd falazattal, ágyú-
állásokkal, sematikusan elren-
dezett belső építményekkel és 
külső várral (ún. huszárvárral) 
rendelkezett volna. A várnak az 
észak-itáliai Aquilla 1534-ben 
elkészült erődje „bevehetetlen”. 
Közel száz évvel később,1665-
ben Lucas Georg Ssicha had-
mérnök által készített felmérési 
terv azonban sok vonatkozásban 
eltér a Baldigara-tervtől: az erőd 
falai kő, illetve tégla helyett 
vesszőfonatos gerendák közé, 
döngölt földből készültek, a 
bástyák pedig nagyobbak és ún. 
új-olasz rendszerűek, másnéven 
„füles"-bástyák lettek. Huszár-
várnak nyoma sincs és a várud-
varon álló épületek sem hason-
lítanak az eredeti tervre.

Harsági Gézáné a várban élők életéről is mesélt a közönségnek
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Tisztelt Városlakók!
Újra lehet komposztáló edé-
nyeket igényelni a Nagykállói 
Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán. Az edények 
ingyenesek. Kérem, az igé-
nyeket személyesen, telefo-
non vagy írásban jelezzék az 

alábbi elérhetőségeken:
4320 Nagykálló,  

Kállai Kettős tér 1.
Telefon: 0642/263-101

Jelentkezési határidő: 2021. 
szeptember 30.

Bereczki Mária  
jegyző

I M P R E S S Z U M
Nagykálló Város Önkormányzata és Nagykálló Város lapja; ISSN 1216-1241 (nyomtatott); ISSN 2063-7489 (online)

Felelős kiadó: Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.; Felelős szerkesztő: Hanusiné Bornemisza Andrea; Fotók: Győrfi Gergő; A szerkesztőség elérhetősége: Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.; 
telefon: (42) 563 067; nagykalloihirmondo@gmail.com; Megjelenik: Nagykálló Város területén, 3600 példányban; Terjesztési reklamáció: +36 42 563 067

Készült: Imi Print Kft., 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 16; Lapunk online változata megtalálható a nagykallo.hu és az epa.oszk.hu internetes oldalon;
Kiemelt médiapartnerünk a Nagykállói Televízió; Következő lapzárta: 2021. október 1. (péntek) 12 óra! 

A kiadó az olvasóktól beérkező anyagok és hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személynek okozott jogsérelemért felelősséget nem vállal! A kiadó a szerkesztés jogát fenntartja!  
Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó felelősséget nem vállal, azok harmadik féltől érkeznek!

A Ratkó József Városi Könyvtár szeptemberi könyvajánlója

Felnőtt szépirodalom
Osztálytalálkozó és más me-
sék inkább felnőtteknek / Rényi 
Ádám
Ómama és a főpincérek / Schäffer 
Erzsébet
Felnőtt szakirodalom
Gyors keto ételek kevesebb mint 
30 perc alatt / Martina Slajerova
Tömegparanoia 2.0: összees-
küvés-elméletek, álhírek és 
dezinformáció / Krekó Péter

Gyermek- és ifjúsági irodalom
Varázslatok földje : az álmok őr-
zői / Tea Stilton
Varázslatok földje : lángok gyű-
rűje / Tea Stilton
Csíííz! / Bakó Liza
Rumini kapitány / Berg Judit
Egy zizi naplója: szülinap / 
Rachel Renée Russell
A keresők / Berg Judit
Manfréd és Anton kalandjai / 
Téti István

Tiszta tüdő – Füst nélkül…
Vegyen egy mély lélegzetet. 
Figyelje meg a levegő útját. 
Érezze, ahogyan a levegő 
mélyen szétárad a tüdejé-
ben és friss érzéssel tölti el 
testét, lelkét. 

A tüdőnk opti-
mális működé-
se elengedhe-
tetlen a testünk 
e g é s z s é g e , 

oxigénhez jutása szempontjá-
ból. Minden egyes légvétellel 
oxigén árad a tüdőnkbe, majd 
a véráram útján jut el a szer-
veinkhez, kilégzéssel pedig 
az elhasznált levegő távozik 
a szervezetünkből. Így külö-
nösen fontos, hogy miként 
bánunk tüdőnkkel. Milyen 
tényezők segítenek a tüdőnk 
normál működésének megtar-
tásában?
1. A legerősebb külső befolyás, 
a levegő. Érezte-e már azt egy 
mély lélegzetvételt követően, 
hogy felfrissül, megnyugszik, 
erősebbé válik? Ha igen, tu-
datosult-e Önben ennek a je-
lentősége? A légzés/lélegzés 
folyamata a maga természetes 
módjára gondolva mégsem 
olyan természetes metódus? 
Figyelnünk kell arra, hogy 
tiszta levegőt lélegezzünk be, 
ezáltal erőt, frissességet, él-
ményt nyújtsunk a testünknek, 
lelkünknek. Időnként érdemes 
beiktatni friss levegőn töltött 
időt a mindennapokba. Egy 
erdei kirándulás, vagy a ter-
mészetben töltött idő, a spor-
tolás biztosítani tudja a tüdőnk 
mosolyát.
2. A tüdő egészségének meg-
óvása az, amikor tudatosan 
dönt tüdeje füstmentesítésé-
ről. A füstmentes élet számos 
előnnyel bír, elkerülése nyu-
godtabbá teszi, valamint a 
teste könnyebben látja el fel-
adatait, ezáltal jobb a szív, az 
izmok és a szervek munkája. 

Amennyiben lehetősége van 
rá, kerülje a füstös helyeket 
és ne használjon dohányt vagy 
dohányzást imitáló eszközö-
ket.
3. A test belső támogatásán túl 
a lélek támogatása is fontos 
a füstmentes élethez. Felte-
heti a kérdést, hogy „Hogyan 
szeretném jól érezni magam? 
Mit tehetek a jóérzés eléré-
se érdekében?”. A jó érzések 
megéléséhez, megtartásához a 
belső egyensúly megtalálása, 
folyamatos keresése elenged-
hetetlen. A dohányzás együtt 
jár számos érzelmi reakció-
val, melyek tudatos megfi-
gyelése, lehetővé teszi, hogy 
közelebb kerüljön önmaga 
megértéséhez. Ez lehetőséget 
biztosít arra, hogy a meg-
billent egyensúlyának okait 
feltérképezze, megoldja és 
ezáltal az egyensúlyt vissza-
billentse. Ehhez fontos, hogy 
a megküzdési láncban ne a 
füst stresszmentesítő hatását 
alkalmazza, hiszen az pont, 
hogy a stresszes életmódja 
fenttartását eredményezi. Él-
jen füstmentes életet.

Tehát vegyen egy mély leve-
gőt, érezze ahogy a tüdejébe 
áramlik. Emlékezzen erre a ta-
nításra és gyakran lélegezzen 
mélyeket. Kifújáskor pedig 
játsszon el azzal a gondolattal, 
hogy néha erőteljesen, néha 
lassan fújja ki a levegőt, fi-
gyelje meg miként hat Önre. 
Élvezze, a természet adta fris-
sesség erejét, a tisztaságot!

Kelemen Anett - EFI mentális 
egészségfejlesztő munkatárs

Egészségfejlesztési Iroda 
Nagykállói Járás
4320 Nagykálló,  

Szabadság tér 13.
Telefonszám:42/599-700/2151

E-mail:  
efi.nagykallo@gmail.com 

Segítő gondolatok az egészség területeiről

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. október 1. 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:
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Erős emberek is versengtek

Idén kilencedik alkalom-
mal rendezték meg a 24 
órás úszóversenyt a Nap 
Strandon. A sporteseményt 
ezúttal is nagy érdeklődés 
övezte. 

A szervezők az eredmények 
összesítése után, az indulókat 
korcsoportok szerint díjazták, 
akik az általuk elért eredmény-
től függően szezonbérletet, 
havi és kéthetes úszóbérletet, 
valamint oklevelet vehettek át 
jutalmul. 
A díjakat – a hagyományok-
nak megfelelően - Nagykálló 
Város polgármestere, Horváth 
Tibor és a Nap Strand ügyve-

zetője, Siposné Zsákai Brigit-
ta adta át az idei lecsófesztivá-
lon.

A 24 órás úszóverseny a „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” 

című EFOP-1.5.3-16-2017-
00041 azonosítószámú Euró-
pai Uniós pályázat keretein 
belül valósult meg városunk-
ban.

24 órás úszóverseny eredményhirdetés

Az úszók összesen sok száz kilométert tettek meg a medencében

A versenyen az alábbi összesített eredmények születtek:

1. helyezettek: Sipos Sára, 
Tapasztó Dóra, Kakuk Nelli, 
Kozma Ella, Kozmáné Péter 
Enikő, Saághy Krisztina, Szá-
raz Tamásné, dr. Bódor Klára, 
Boros Vencel, Sipos Benjámin, 
Boros Attila, ifj. Kozma Miklós, 
Csuhai István, Nagy Sándor

2. helyezettek: Szász Nóra, 
Dankó Erika, Szilágyi Krisz-
tina, Jónás Sándorné, Kovács 
Mátyás, Szász Szabolcs, Koz-
ma Miklós
3. helyezettek: Kakuk Réka, 
Kozma Ágota, Gulyás Patrik, 
Bartha Gyula, Száraz Tamás 

Csapatok:
1. helyezett: Nagykálló  
(143 500 m)
2. helyezett: Nyíregyházi Sport-
centrum (89 333,3 m)
3. helyezett: Debreceni Senior 
(71 633,3 m)

Olvasói levél

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Köszönetet szeretnék mon-
dani az önkormányzat 
munkatásainak a lakóházam 
mellett lévő, Városkert fáinak 
kivágásáért. Az utóbbi idő-
ben ugyanis nagyon sok kárt 
okoztak a beteg, korhadt fák. 
A gyakori szélvihar miatt az 
ágak minden alkalommal bete-
rítették a veteményes kertemet, 
ezért a termés nagyrésze tönk-
rement. A rengeteg ág, vessző 
a gyümölcsfák ágait is letör-

delte. A kerítésemre hatalmas 
faágak szakadtak rá, ebből is 
csak károm keletkezett!
Nagyon féltem, mivel a há-
zam közel volt a fákhoz és a 
nagy villanyoszlopokhoz, a 
gyakori szélviharokban rá-
borulhatott volna a házamra, 
így én is veszélyben voltam! 
Könnyen tragédia lehetett 
volna belőle.

M. Gy. 
(Teljes név és cím  

a szerkesztőségben)

Augusztus utolsó szombatján 
újabb családi sportnap került 
megrendezésre a TOP- 5.2.1. 
– 16 – SB1-2017-00002 azo-
nosító számú „A társadalmi 
együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komp-
lex programok megvalósítása 
Nagykállóban” elnevezésű 
projekt és a Nagykállói Polgár-
őr Egyesület közös szervezésé-
ben az Akácos úti Közösségi 
Házban.
Az eseményen sor került a ko-
rábban elmaradt erős ember 
verseny pótlására is, melynek 
dobogósai az alábbi indulók 
lettek:
I. helyezett: Bódi Sándor
II. helyezett: Balogh Gergely
III. helyezett: Balog Péter

A rendezvényen az ingyenes 
ugrálóvár mellett nagy érdek-
lődés övezte a Nagykállói Pol-
gárőr Egyesület által szervezett 
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőrfőkapitányság 
Bevetési Osztálya és Kutyás 
Alosztálya által megtartott 
kutyás és kommandós bemu-

tatókat, valamint a DADA 
(Dohányzás – Alkohol – Drog 
– AIDS) program keretében 
megtartott előadást, melynek 
célja, hogy a gyermekek min-
denkor feltudják ismerni a 
veszélyhelyzeteket, s ezeket 
átgondolva felelősen tudjanak 
döntéseket hozni.

Diósi Dóra

Repül a nehéz…



nagykállói hírmondó14Mozaik

Pósán Zoltánné (Vasvári P. u.)
Büdszenti János (Kiskút u.)
Borsy Sándorné (Kiskút u.)
Honvári Istvánné (Kossuth út)
Gelsi Jánosné (Debreceni út)

Makara György Istvánné (Lehel u.)
Perge Andrásné (László kert)
Farkas Zsolt (Nyírfa u.)
Erdőhegyi Zsuzsanna (Ibolya u.)
Plajos Csaba (Kert u.)

ELHUNYTAK 2021. július-augusztus 

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

I N G A T L A N
Nagykálló, Balassi B. u. 6. sz. alat-
ti 3 szobás ingatlan eladó. Telefon:  
+36 30 466 1260
Nagykálló, Hársfa u. 16. sz. alatti 2 
szobás, 67 m2-es kertes családi ház, 
1017 m2-es telekkel eladó. Telefon:  
+36 70 533 0183
Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. szám 
alatt 2 szobás, ebédlős, fürdőszobás ház 
eladó. Az ingatlan tehermentes.  Telefon: 
+36 20 988 7115
Nagykállóban eladó családi házat kere-
sek. Telefon: +36 30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L
 „..édeskés ízvilága miatt gyakran a „női 
borok” közé sorolják…” - Medoc szőlő 
„lábon” eladó. Kb. 2 mázsa, 130 Ft/kg. 
Telefon: +36 70 279 3708
Fekete Szagos Izabella borszőlő eladó 
150 Ft/kg.  Telefon: +36 30 387 6468
Eladó Medoc borszőlő 150 Ft/kg.  Tele-
fon: +36 30 502 0592
Bontott cserép ingyen elvihető. Telefon: 
+36 20 492 0715
Eladó négyváltós tangóharmonika, ki-
játszott alaphegedű, falemezű dobgitár, 
versenysakk, önjáró benzines fűnyíró.  
Telefon: +36 20 253 8170

Eladó 100x197-es bejárati, üveges fa 
ajtó, tok nélkül. Ár: 5 000 Ft. Telefon: 
+36 20 242 4566
Keret nélküli, hőszigetelt ablakszár-
nyak, 133x77-es, 133x62-es méretűek, 
190x81-es lemezajtó, kerettel 200x250-
es vas hintaállvány, 1” menetmetsző, 6 
db műanyag almásláda, kézi morzsoló 
eladó. Telefon: (42) 264 294
Jó állapotban lévő 4 darab Hankook téli 
gumi 175/80 R14-es (3000 Ft/db), roller 
(4000 Ft), 3 kW-os lemezkazán (80 000 
Ft), 6 darab meggyes láda (200 Ft/db) el-
adó. Telefon: +36 20 212 1428
Eladó 30 l zsíros kupa, 5 l zsíros kupa, 
2 db gyapjútakaró, 2 db gyapjú derékalj, 
egyszárnyú, fa, bejárati ajtó. Telefon:  
+36 20 494 6360
Eladó gázpalack, régi típusú gáztűz-
hely, háztartási fagylaltgép, akkus 
permetező (akku nélkül). Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó 3 fázisról működő gyümölcsdará-
ló, nagyputtonyos szőlődaráló, kézi gyü-
mölcsdaráló, 250 kg-ig mérő molnár má-
zsa súlyokkal. Telefon: +36 30 218 5958
Eladó villanymotoros nagyteljesítmé-
nyű permetezőgép, fa állófogas, kü-
lönböző használt kéziszerszámok, 50 
m vászonbetétes gumislag. Telefon:  
+36 20 253 8170
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Nagyon sok boldog  
születésnapot kívánunk férjemnek, 

VADON  
MIKLÓSNAK 
ÉS FIAMNAK,  
GÁBORNAK!

Isten éltesse őket erőben,  
egészségben! 

Anya, Kitti, Miki

Évzáró a bölcsiben
A Pindur Palota Bölcsődében 
már hagyomány, hogy csa-
ládi napot tartunk, melyen 
az odajáró gyerekek szülei 
nagyszülei vesznek részt. 
Idén a Harangodon tartot-
tuk ezt az eseményt. Színes 
programokkal készültünk a 
gyermekeknek, volt rend-
őrségi járőrkocsi, arcfestés, 
lufihajtogatás, légvár. Amíg 
a picik játszottak, szüleik be-
szélgethettek, megoszthatták 
tapasztalataikat egymással, 
illetve a kisgyermeknevelők-
kel. A nagy játék közben, aki 

megéhezett, megszomjazott 
többféle frissítő, illetve finom-
ság közül választhatott a kíná-
ló asztalokról. Egy kellemes 
délelőttöt tölthettünk együtt. 
Gyerekek, szülők és a bölcső-
de dolgozói is jól érezték ma-
gukat. 
Minden szülőnek köszönjük 
az együttműködést, a felaján-
lásokat, a segítséget! Arra tö-
rekszünk, hogy ez az esemény 
minden évben megrendezésre 
kerüljön.

Oláh Kata
mb. intézményvezető

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

FŰTÉSRE
HŰTÉSRE

KLÍMABERENDEZÉSEK
a Viszokai Gumiszerviz 

telepén

Halk működésű, új generációs

Gyors beszereléssel,  
kiváló ár-értékaránnyal

LAKÁS

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96.
06 42 262 010
GUMICSERÉRE BEJELENTKEZÉS: 
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MEGHÍVÓ
Nagykálló Város Önkormányzata,  

a Nagykállói Népművészeti Egyesület  
és a Magyar Csipkekészítők Egyesülete  

2021. október 8-9-10-én  
rendezi meg a 

Helye:
Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola,  

Gimnázium és Kollégium
(4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.)

A megnyitó ideje:  
2021. október 8. (péntek) 17.00 óra

 "CSIPKÉS SÁL, STÓLA, 
KENDŐ" 

kiállítás megtekinthető:
2021. október 8-24. között  

a Kállai Kettős tér 1. szám alatt
hétköznapokon  

09.00 - 17.00 óráig 

CSIPKEKÉSZÍTŐK  
IX. NEMZETKÖZI 
TALÁLKOZÓJÁT. 

„A csipke 

fo lytat ja út ját 

Nagykál lóból”

NAGYKÁLLÓ  
VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA

MAGYAR  
CSIPKEKÉSZÍTŐK 

EGYESÜLETE 

Támogatóink:

NAGYKÁLLÓI 
KÖZHASZNÚ  

NONPROFIT KFT.

2021. október 1. (péntek)
14.30 óra

O O O O O

Szeretettel várjuk régi és új játékosainkat 
ulti versenyünkre!

A nevezési díj: 3000 Ft, mely magába foglalja a vacsorát  
Jelentkezni telefonon Szabolcsi Attilánál, 

a +36 20 99 44 319 számon, illetve a helyszínen, 
a verseny napján lehet  

Óbester Étterem és Kávézó
Nagykálló, Korányi F. út 1.


