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Sikeresen pályáztak
Jövő évben közel 400 millió fo-
rintból korszerűsítik a Nagykállói 
Általános Iskola alsó és felső 
tagozatának épületeit.

Nagykálló Város Önkormányza-
ta sikeres pályázatot nyújtott be a 
TOP-3.2.1-15-SB1 önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése 
felhívásra. Az elnyert támogatásnak 
köszönhetően a Nagykállói Álta-
lános Iskola alsó és felső tagozat 
épületeinek felújítása történik meg 
a jövőben. A rekonstrukciós munkák 
során megújul a külső homlokzat, 
megtörténik a fűtési- és használati 
melegvízellátó rendszer korszerű-
sítése, valamint háztartási méretű 
kiserőmű, fotovoltaikus (napelemes) 
rendszer kiépítése valósul meg.  
-Nagykálló Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete már hosszú ide-
je kereste annak lehetőségét, hogy 
felújítsa, korszerűsítse a Nagykállói 
Általános Iskola épületeit – mond-
ta Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere. - Nagy örömünkre 
szolgál, hogy ennek a pályázatnak 
köszönhetően az oktatási intézmény 
mindkét épülete felújításra kerül, 
amely létesítmények meghatározó, 
emblematikus épületei Nagykálló 
központjának – tette hozzá Juhász 
Zoltán.

A rekonstrukciós munkálatok el-
végzésére Nagykálló Város Önkor-
mányzata 394.743.733 Ft támogatási 

összeget nyert. A kivitelezés előre-
láthatóan 2018 tavaszán kezdődik és 
2018 októberében fejeződik be. 

Az általános iskola alsó és felső tagozatos épülete is megújul.

Arról, hogy mi is történt 1956 
októberének végén Nagykállóban, 
már több írás is megjelent a 
Nagykállói Hírmondóban. Idézik 
az ünnepi szónokok is olykor a 
nagykállói forradalmárok tetteit. 
De honnan tudhatjuk, hogyan is 
történt hatvan évvel ezelőtt az az 
október végi néhány nap?

Egészen az 1989-es rendszerválto-
zásig nem volt ünnep október 23. A 
rendszerváltozás után megváltozott 
az események megítélése. Lehetett 
hangosan beszélni 56-ról. Feleleve-
nedtek a családi emlékek és meg-
jelentek hiteles forrásértékű írások. 
Az első, máig legteljesebb, Dikán 
Nóra könyve, Az 1956-os forradalom 
utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei dokumentumai. I/1. A 
nagykállói járás címmel jelent meg. 
Ez tartalmazza az összes peres bírósá-
gi ügyiratot, amely nagykállói és kör-
nyékbeli eseményt, illetve személyt 
érint. A vádiratokban le vannak írva 
a forradalmárok nyilvános beszédei, 
cselekedetei, a tanúvallomások és az 
ítéletek. A vádiratokat a helyi, illetve 
járási pártbizottságok 1957 májusá-
ban, júniusában keltezett jelentései 

alapján készítették el, foglalkozási 
csoportonként részletezve, ki mit 
mondott, hol jelent meg, mit tett. 
Az MSZMP járási intézőbizottsága 
szerint Betkó József, Kiss Jenő, Ök-
rös István és Bagaméri Béla pedagó-
gusok bujtogattak, szervezkedtek a 
népi demokrácia ellen, a materialista 
szellemű oktatás helyett a fakultatív 
világnézeti tanítás bevezetéséért. A 
jelentés szól a forradalom nagykállói 
vezetőiről: Varga Istvánról, aki a for-
radalmi tevékenységet irányította, 
betört a könyvesboltba és az utcára 
kihordott könyveket - vezetésével 
- az összegyűlt tömeg elégette. Al-
gai György, Varga sógora sztrájkra 
szólított, nemzetőrséget szervezett, 
részt vett a könyvtár, könyvesbolt és 
községi intézmények iratainak elége-
tésében. Nagy Károly tanító átvette a 
járási Kiegészítő Parancsnokság irá-
nyítását, lefoglalta az ott lévő fegy-
vereket. Nemzetőrséget szervezett, 
kezdeményezte névsor készítését a 
helyi kommunistákról és azok fel-
akasztását.Vass Menyhért átvette a 
rendőrkapitányság vezetését, meg-
alapította a Kisgazda Pártot, amit 
több környékbeli községben is meg-
szervezett. Folytatás a 3. oldalon!

Természetes, hogy Nagykállónak is jól áll ez az évszak, ami tarka színekbe fordítja a zöldet.

Az 1956-os nagykállói 
eseményekről



Szép volt az idei termés az 
önkormányzati földeken. 
Nagykálló határában, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő szán-
tóföldeken a Kállai Kettős Gaz-
da Nonprofit Kft. irányításával 
folyik a munka, több hektáron, 
különböző növénykultúrákkal.

-Már október hónapot írunk, de 
a tennivalók sora nem apad. Je-
lenleg a földeket készítjük elő az 
őszi szántásra, bontjuk az uborka 
kordonokat, illetve paprikát sze-
dünk. A Hamik paprika ugyanis 
jól tűrte a szeptemberi, korai fa-
gyokat - tájékoztatott Baglé János, 
a Kállai Kettős Gazda Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, akit arra kértünk, 
értékelje, hogyan telt a szezon a 
mezőgazdaságban. - Eredményes 
évet zártunk idén is, a nagy meleg 
és a szárazság ellenére (a gondos 
ápolásnak köszönhetően) szép volt 
a termés az önkormányzati földe-
ken. Idén másfél hektáron intenzív, 
csepegtető öntözéses, talajtakará-
sos - Hamik és Kápia - paprika-
termesztés folyt. Kiváló minőség 
termett mindkét fajtából. A Kápiát 
szeletelve és egészben is értékesí-
tettünk. A Hamik paprikafajtát ma 
Magyarországon egy zárt terme-
lői körben értékesítik, s ennek mi 
is tagjai vagyunk, így 30-40%-kal 
magasabb áron értékesíthető, mint 

a többi fajta. Termelői munkánk a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal által, szeptember-
ben szervezett II. Közfoglalkozta-
tási Kiállításon és Vásáron is nagy 
sikert aratott, ahol dr. Hoffmann 
Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes-államtitkár személyes el-
ismerését fejezte ki értékteremtő 
munkánkért – tett hozzá Baglé Já-
nos.
Az ügyvezető elmondta, hogy a 
paprika mellett 2000 folyóméteren 
bakhátas, talajtakarásos, csepegte-
tő öntözéses, kordonos uborkater-
mesztése folyt Nagykallóban, ami 
véleménye szerint a legkomolyabb 
munkavégzést igényelte, ugyanis 
a munkatársakkal 3 hónapig, a hét 
minden napján szedték a termést. 
Ezen kívül egy hektáron bakhátas 
burgonya, 5 hektáron pedig takar-
mány kukoricatermesztés folyt, az 
5 hektáros, harmadik éves, almaül-
tetvényünk mellett.
-Jelenleg a paprikaszedés mellett - a 
tél közeledével - a földek takarítása 
és téliesítése zajlik, illetve a meg-
lévő fiatal erdőink gyommentesíté-
se ad munkát a mezőgazdaságban 
dolgozóknak – mondta Baglé János 
ügyvezető.
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Folyik a paprika feldolgozása

Térségünkben az év végéig közel 
2000 élelmiszercsomagot oszta-
nak ki a rászoruló, kisgyermeket 
nevelő családok részére.

A program elsősorban a három-
évesnél kisebb gyermeket nevelő 
családokat érinti Szabolcs -Szatmár-
Bereg megyében, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek, nem járnak bölcsödébe, 
hátrányos vagy halmozottan hátrá-
nyos körülmények között élnek.
A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság a „Rászoruló szemé-
lyek számára természetbeni juttatás 
biztosítása” elnevezésű pályázat ke-
retében élelmiszercsomagokat osz-
tott térségünkben. A kiemelt európai 
uniós projekt keretében a hátrányos 
helyzetű gyermekes családok és a 
rászoruló várandós nők számára a 
csomagok átadása Nagykállóban, a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat segítségével történt. A juttatást 
azok a családok kapták, amelyek 
intézményi étkeztetésben nem ré-

szesülő, rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult 0-3 éves 
gyermeket nevelnek. Emellett olyan 
háztartásban élő várandós anya, 
amelyik (háztartásban) aktív korú-
ak ellátására jogosult személy él (a 
magzat 3 hónapos korától). Élelmi-
szercsomagot vehettek át azok is, 
akik intézményi étkeztetésben nem 
részesülő, rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre jogosult 3-18 
éves gyermeket nevelnek, továbbá 
egyszülős családban nevelnek intéz-
ményi étkeztetésben nem részesülő, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult 18 év alatti gyerme-
ket. A csomagokban több napra ele-
gendő mennyiségű tartós élelmiszer 
(rizs, kakaó, száraztészta, konzerv), 
illetve bébiétel volt.

A biztonságosabb közlekedés ér-
dekében mindegy háromszáz mé-
teren épül járda Nagykállóban, a 
Mártírok útján. Az önkormány-
zat saját készítésű elemekből 
építi az új gyalogutat.

A sportcsarnok és az általános is-
kola udvara előtt, a Szilágyi István 
Emlékház irányába kezdődött a jár-
daépítés szeptemberben. A járda hi-
ánya megnehezítette a biztonságos 
és kényelmes gyalogos közlekedést 
ezen a szakaszon. Nagykálló Város 
Önkormányzata most ezt a problé-
mát szeretné megoldani a gyalogút 
építésével. 
„Az itt élők és az erre közlekedők, 
elsősorban az általános iskolás gyer-
mekek, illetve szüleik jogos igénye, 
hogy járdán tudjanak közlekedni. 

Az önkormányzat a gyalogutat már 
saját készítésű elemek (térkövek) 
felhasználásával készíti” – mond-
ta Juhász Zoltán, Nagykálló Város 
polgármestere a helyszínen. – „Az 
időjárási körülményektől függően 
az ősz folyamán tovább folytatódik 
a járdaépítés a város több pontján, 
például a Mártírok útján, a Városi 
Sportpályáig. Ezen kívül felújítási 
munkálatok is folynak, elsősorban 
ott, ahol régi, töredezett betonjárda 
van. Emellett vízgyűjtő- és szenny-
víz aknákat építünk, illetve folytat-
juk a nyílt, csapadékvíz-elvezető 
rendszerek rekonstrukcióját is vá-
rosszerte.” 
Juhász Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a közeljövőben 
további ezer méteren épül járda 
Nagykállóban.

Élelmiszercsomagot kaptak a rászoruló gyerekek

Sikeres évet zártak

Tovább folytatódik  
a járdaépítés

Nagykállóban dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is segített a munka-
társaknak kiosztani a csomagot 

Helyben készített elemekből építik

Időskorúak támogatása
Mint minden évben, így idén is az idősek hónapja alkalmából az időskorú nagykállói lakosokat támogatásban 
részesíti Nagykálló Város Önkormányzata.

Időskorúak támogatásában azok a személyek részesülhetnek, akik a tárgyévben a 62. életévüket betöltötték, 
illetve betöltik és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57.000.-ft-ot. 
A támogatásra vonatkozó kérelmek benyújtására nyitva álló határidő: 2017. szeptember 20-tól október 31-ig 
tart.

Az igénylő lap a Polgármesteri Hivatal (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)  104-es irodájában átvehető.  
Csatolandó:  - az egy háztartásban élő személyek utolsó havi jövedelem igazolása 

- zöld nyugdíjösszesítő másolata 
- lakcímkártya 
- TAJ szám

Tüdőszűrés Nagykállóban 
A Megyei Mozgó Tüdőszűrő Állomás  

tüdőszűrést tart városunkban.
Szűrés helye:   Nagykálló, Bátori út 36.  (a Munkaügyi Központ mel-

lett a malommal szemben)
Szűrés ideje:  2017. november 3-tól november 9-ig
Naponta:  8.00 és 12.00 óra között

A tüdőröntgen felvétele nem csupán a tbc, hanem a mellkasban lévő 
más kóros elváltozásokat is kimutatja, ezért szükséges az évenkénti 
mellkas röntgenfelvétel. 

40 éves kor felett a vizsgálat AJÁNLOTT ÉS INGYENES. 
40 éves kor alatt térítés ellenében (1700 Ft) történik  
a tüdőszűrés (postai csekken, a szűrési napokon). 

Amennyiben nem helyben dogozik, a legközelebbi tüdőgondozóban is 
kérheti szűrővizsgálatát.

A vizsgálatra mindenki hozza magával legutóbbi szűrőlapját, beteg-
biztosítási kártyáját (TAJ), lakcím kártyáját és személyigazolványát.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak  
és Egyetemi Oktatókórház
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A Nagykállói Hírmondó szeptem-
beri számában Mészáros Sándor 
a Cantarella Kamarakórushoz 
intézett kérdést. Többek között azt 
kérdezte, hogyan tervezik a kórus 
jövőjét, gondolkodnak-e CD meg-
jelentetésén, illetve egy gyerekkó-
rus alapításán? 
A kérdések megválaszolása előtt, 
menjünk vissza az időben Pappné 
Zsoldos Judittal, a Cantarella 
Egyesület elnökével, s idézzük fel, 
hogyan is alakult meg annak idején 
a kórus?

A Cantarella Kamarakórus megalapí-
tását, az óvoda ének-munkaközösség-
ének tagjaiból, Záhonyiné Nagy Erika 
és jómagam szorgalmaztuk, elsősor-
ban saját magunk örömére, a gyerme-
kek zenei ízlésének fejlesztése, illetve 
azzal a szándékkal, hogy művészi ér-
téket adjunk át a hallgatóságnak. Fel-
kerestük Gebri József főiskolai tanárt, 
hogy ajánljon egy szakembert, aki 
segítségünkre lehet kitűzött célunk 
elérésében. Így találkoztunk Bódi 
Viktóriával, aki harmadéves hallgató-
ja volt a Tanárképző Főiskolának. Ez 
egy szerencsés találkozás volt, mert 
Viktóriában egy ambiciózus, határo-
zott, céltudatos és tehetséges karveze-
tőt ismerhettük meg, aki kiválóan irá-
nyítja azóta is kórusunkat. A kezdeti 
pedagóguskar idővel kezdett kiszéle-
sedni, előbb az óvodások szüleivel, 
később további tagok csatlakoztak 
hozzánk, akik az élet különböző terü-
leteink teljesítenek. 

A közös éneklés, vagy a közösség-
hez tartozás működteti ilyen jól ezt 
az együttest?

Az egyik tényleg a közös éneklés, 
mert ilyenkor megszűnik a külvilág, 
a nyugalom érzése telepszik ránk. 
A kutatók szerint is: az ember minél 
tovább énekel, annál boldogabb lesz. 
De nem csak a közös éneklés, hanem 
a közösséghez tartozás is egy nagy-
szerű dolog. Szerintem minden em-
bernek - a családja és a munkahelye 
mellett - közösségbe kellene járni, 
ahol jól érzi magát, ahol elfogadják, 
számítanak rá. 

Az eredeti szándékon ma már jóval 
túlléptek, hiszen nagyon sok sikert 
élhettek meg az évek során.
Nagyon sok fellépésen vagyunk túl, 
idehaza és külföldön egyaránt. Jár-
tunk például Nagykálló majd’ mind-
egyik testvérvárosában, Ausztriában, 
Grazban egy nemzetközi kórusfesz-
tiválon. Nagy büszkeség számunkra, 
hogy szerepeltünk a Művészetek Pa-
lotájában. Az évek során több verse-
nyen is megméretettünk, például az 
Éneklő Magyarország Kórusminősí-
tőn arany minősítést kaptunk, illetve 
állandó résztvevői vagyunk a Kállai 
Kettős Kórustalálkozóknak. Ez utób-
bin kétszer nívó-díjat, egyszer arany-
minősítést szereztünk, Bódi Viktória 
pedig karvezetői díjat vehetett át, il-
letve 2015-ben megkapta a Nagykálló 
Kultúrájáért-díjat is. De örömünkre 
szolgál, hogy az elmúlt évek során két 
CD lemezünk jelent meg, A muzsi-
ka dicsérete és Cantarella karácsony 
címmel. 
Minden közös program erősítette, 
fejlesztette közösségünket, zenei tu-
dásunkat, az idő és a karvezető szak-
értelme pedig csiszolta hangunkat, 
Jeneiné Právicz Julianna zongorakí-

sérete pedig nagyban segítette a kü-
lönböző művek megformálását. 

Készülnek-e újabb CD megjelen-
tetésére?
Igen, jelenleg folyamatban van egy 
új CD anyagának összeállítása. Az 
együttesnek nagy veszteség, hogy 
Mészárosné Dohy Gizike már nem 
énekel velünk. Nagy űrt hagyott maga 
után, mert amellett, hogy nagyon jól 
énekelt, egy közvetlen, segítőkész 
személyiség volt, mindenben lehetett 
rá számítani. Az új lemezzel rá fo-
gunk emlékezni, ezen Gizike kedvenc 
dalai is helyet kapnak. 

Mikorra várható ennek megjele-
nés?
2018 novemberében lesz 25 éves az 
kórus, ezért ekkora tervezzük.

Mészáros Sándor azt a kérdést is 
megfogalmazta, hogyan tudnak 
tovább fejlődni, magasabb szintre 
jutni, még nagyobb ismertségre 
szert tenni?
Szerintem a fejlődés egyik lépcsőfoka 
lesz, mikor elkészül az új lemezünk. 
Jelenleg 22-en énekelünk együtt. Mi 
azt szeretnék, hogy minél több tagja 
legyen a kórusnak, ami hangzásilag 
is jobb lenne. Ezért folyamatosan 
csalogatjuk a nagykállói fiatalságot 
sorainkba. 

A határon inneni és túli fellépéseik 

mellett minden évben a nagykállói 
közönséget is megajándékozzák 
egy koncerttel.
Hagyomány, hogy karácsony előtt 
ezzel a koncerttel teremtünk adventi 
hangulatot a nagykállói közönségnek, 
s ehhez minden alkalommal jótékony-
sági cél is társul, amikor egy egyesü-
letnek, vagy egyénnek gyűjtünk ado-
mányt. 

Mészáros úr kérdése volt még, 
hogy gyerekkórus megalapításán 
gondolkodnak-e?
Ez nem új keletű felvetés, én személy 
szerint is szorgalmaztam korábban 
gyerekkórus alapítását, mert az ének-
lés annyira jó dolog, olyan felemelő 
érzést nyújt, hogy ennek folytatódni 
kell… Sőt, a kórustagok gyerekeiből 
már korábban össze is állt egy együt-
tes. Nyilvánvaló, ezt rendszeressé 
kellene tenni, kibővíteni, de - hason-
lóan a mi kórusunkhoz – ez is a jelent-
kezőkön múlik. 

A Hírmondó következő számában 
kinek adjuk tovább a válaszadás 
jogát az Ön által megfogalmazott 
kérdésre?
A Nagykállói Csillagösvény Íjász-
egyesület vezetőjét, Mosolygó 
Szabolcsot kérném, hogy mutassa be 
egyesületüket, hiszen hallottunk már 
szép eredményeikről, de szeretnénk 
jobban megismerni őket. Emellett be-
széljen céljaikról, terveikről.

A Cantarella Kamarakórus tagjai

Hazánkban nem elterjedtek, a 
nyugati országokban azonban 
már évtizedes hagyományuk 
van a közösségi kerteknek. A 
közelmúltban Nagykállóban 
kialakított közösségi kert nem 
csak a városban, nem csak a 
megyében, hanem az egész or-
szágban egyedülálló. De mi az a 
közösségi kert? 

A közösségi kertek olyan helyek, 
amelyek használaton kívüli telke-
ken létesülnek, elsősorban abból 
a célból, hogy lehetőséget bizto-
sítsanak a kertészkedésre azoknak 
a helyi lakosoknak, akik nem ren-
delkeznek ehhez szükséges földte-
rülettel. Nyilván nagyvárosokban 
sokkal nagyobb igény van rájuk, 
azonban a mi településünkön is sok 
olyan család lakik, akik társasház-
ban élnek, így nincs lehetőségük a 
kiskertes gazdálkodásra. 
Az új kertnek nem csak anyagi-
lag van jelentősége (hiszen az ott 
megtermelt zöldség-gyümölcs azé, 
aki gondozta). Aki valaha is dol-
gozott már „kint”, az tudja, hogy 
mennyire kellemes érzés végig kö-
vetni a gondosan ápolt növények 

fejlődését, hogy aztán élvezettel 
fogyaszthassa el a gondos mun-
ka gyümölcsét. A közösségi kert 
azonban nem csak ennyit nyújt a 
gazdáknak, ezeknek ugyanis ak-
tív közösségépítő szerepük van. A 
skandináv országokban például, a 
közösségi kertek fontos színterei 
a községek életének, ünnepeket, 
összejöveteleket szerveznek ben-
nük. A Városvédő Egyesület tag-
jai hisznek abban, hogy ez tőlünk 
sem áll távol, mert közösségekre 
mindenhol szükség van, arra, hogy 
odafigyeljünk, meghallgassuk a 
másikat, segítünk egymásnak.
A nagykálói kert ötlete először a 
tavalyi Erasmus+ ifjúsági csere-
program alatt merült fel és az idei 
évben szintén ennek az európai 
kezdeményeznek köszönhetően 
valósult meg. Az Erasmus+ ifjúsá-
gi csereprogramok olyan Európai 
Unió által finanszírozott projektek, 
amelyek által a fiatalok hosszabb-
rövidebb ideig tartózkodhatnak 
más (vagy saját) tagállamokban, 
mialatt társadalmilag hasznos 
munkát végeznek. Persze a rész-
vevők számára jóval fontosabb 
ezek gyakorlati haszna: az intenzív 

nyelvtanulási lehetőség, illetve is-
meretségek kötése más országok 
fiataljaival. 
A nagykállói kertet 6 európai or-
szág fiataljainak összefogásával 
valósítottuk meg, az Európai Unió 
finanszírozásával, a területet pedig 
az önkormányzat bocsátotta térí-
tésmentesen az egyesület rendelke-
zésére, amiért ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani. Hálával tar-
tozunk a parcellatulajdonosoknak, 
akik látják a lehetőséget a kertben 
és készek is azért dolgozni. 

Aki kedvet kapott ahhoz, hogy 
jövő tavasszal részese legyen a 
közösségnek, vagy fiatalként részt 
szeretne venni az ehhez hasonló 
Erasmus+ programokon, megta-
lál minket a Facebookon, vagy 
felveheti velünk a kapcsolatot a 
nkvarosvedo@gmail.com címen, 
illetve a +36 30 518 1043 telefon-
számon.

Szabó Dániel 

Kertet és közösséget építenek

Közösséget építenek Nagykállóban Európa fiataljai

Őszi színek a 
tereken 

Nemcsak a fákról lehulló színes le-
velek, hanem a virágágyásokba ülte-
tett színpompás virágok is vonzzák 
a közlekedők figyelmét Nagykálló 
közterein. Az egynyári virágok - be-
góniák, muskátlik - mostanra ugyan-
is elvirítottak, megcsípte őket a fagy 
így ezeket felszedték, fagytűrő nö-
vényekkel pótolták. Az elmúlt na-
pokban ezeket a virágokat ültették 
a virágágyásokba és ládákba, hogy 
üde színfoltként élénkítsék a borús, 
ködös, őszi időszakban az utcákat, 
tereket.
A város több pontjára 2000 tő szín-
pompás - apró és nagyvirágú - ár-
vácskát ültettek ki a közfoglalkoz-
tatatásban részt vevő dolgozók. Az 
árvácskák ugyanis nagyon jól tűrik 
a hideget, még a gyengébb fagyokat 
is elviselik, így a hideg tél beálltáig 
díszei lesznek a nagykállói közterek-
nek.  
-A Bátori úti telephelyünkön a közel-
múltban különböző évelő növények 
nevelését is elkezdtük, amelyeket a 
jövőben ültetünk majd a parkokba, 
virágágyásokba, hogy minél látvá-
nyosabb, ugyanakkor egységes ké-
pet alkossanak a város zöld felületei 
– mondta Séra József, a közfoglal-
koztatott dolgozók vezetője.

Az 1956-os nagykállói 
eseményekről

Folytatás az 1. oldalról
Szőke Lovas Antal a szovjet páncélo-
sok ellen benzines palackok szerelé-
sét és élesítését vállalta. Krizai János 
a főtéren megpofozta, a szerinte kom-
munista beteghez siető, Szilvási Fe-
renc orvost. Ráthonyi Ferenc a párt-
szervezet ellen lázított. Dr. Ajtorjai 
Mihály orvos, a munkástanács elnöke, 
a legvérengzőbb, szadista megtorlást 
követelte. Bobonka János lázító tevé-
kenységet folytatott. Pelyvás Mihály 
fegyvert szerzett, elfoglalta a benzin-
kutat, járőrözött. Simon Ottó fegyver-
rel teherautót szerzett, és burgonyát, 
sertést szállított az ellenforradalmár-
oknak Budapestre. Jaczkó András és 
Orosz Károly a kommunisták ellen 
fegyveres hajszát folytatott. 
A névsor és a bűnlajstrom hosszú, 
meghaladja a jelen cikk terjedelmét. A 
jelentések gyűjtése alkalmat adott arra, 
hogy ártatlan, az eseményektől távollé-
vő embereket is vádoljanak, akik sze-
mélyes ellenségeskedés miatt kerültek 
vád alá, akiknek el kellett szenvedniük 
a bántalmazást, rendszeres zaklatást, 
letartóztatást. Az élő emlékezet szerint 
1956 után megváltozott, jobb lett az 
élet Magyarországon és Nagykállóban 
is. Harsányi Gézáné



Közélet nagyKállói hírmondó4

Nagykállóban, a római katoli-
kus templomban évtizedek óta 
használaton kívül volt a több 
mint százéves orgona, amit most 
felújítanak. 

A római katolikus templom or-
gonáját még 1913-ban építették a 
világhírű Angster orgona- és har-
móniumgyárban, amely 1867 és 
1949 között Pécsen működött. A 
104 éves hangszer azonban meghi-
básodott és több mint húsz éve nem 
szól a szertartásokon. Annak idején 
ugyan megpróbálták megjavítani, 
kirakták belőle a sípokat, de ezzel 
még tovább rontottak az állapotán. 
A könnyű fémből - ónból – készült 
alkatrészek ugyanis az évek során 
összetörtek, megrongálódtak, ami-
vel 6-7 millió forintos kárt okoztak 
a zeneszerszámban. Ruszki Gábor 
római katolikus plébános egyik 
lelkésztársát, az orgonarestaurátor 
Muka Attila Gábor, csávolyi plébá-
nost kérte, hogy javítsa meg az ér-
tékes hangszert. A felújítási, hely-
reállítási munkálatok több hónapot 
vettek igénybe, de hamarosan az 
orgona gyönyörű hangja ismét be-
tölti majd a templomot.
- A sípanyag 60-70 százalékát le-
hetett megmenteni, a többi helyére 
új sípsorok kerültek. Felvidéken 
- sajnos - bontják az orgonákat, s 
helyettük digitális hangszereket ál-
lítanak be. Ezek sípanyagát sikerült 
megszereznem és ezzel pótolnom 
a tönkre ment, összetört sípokat – 
tájékoztatott a felújítási munkák 
során Muka Attila Gábor plébános, 
akitől megtudtuk azt is, hogy a ró-
mai katolikus templom orgonájának 
kb. 800 darab sípja van, egy sípsor-
ban pedig 54 hang. - Egy ilyen síp-
sor újonnan gyártva nyolcszázezer 
és másfélmillió forint között van. 

Nagykállóban négyet kellett pótol-
ni, amit ha legyártanak többmilliós 
kiadást jelent, így viszont Angster 
orgonából pótoltam, az Angster sí-
pokat, s ezzel megmaradt a hang-
szer eredeti hangszíne. 
A felújítási munka során emellett 
megtörtént a levegőutak átvizsgá-
lása, hibás alkatrészek, szelepeket 
cseréje, illetve beállították a klavia-
túrát és a nyomásokat. A nagykállói 
római katolikus templomban hama-
rosan ismét ez a zeneszerszám szó-
lalhat meg - a hívek adományának 
köszönhetően.

Szeptember utolsó péntekén 
több száz nagykállói óvodás 
vette birtokba Nagykálló-
Harangodot. 

A gyerekek a nap folyamán játszot-
tak, megfigyelték a természetet, a 
növényeket és állatokat, pogácsát 
sütöttek, majd mesét hallgattak. 
Ez utóbbi, a szeptember végi jeles 
eseményhez, a népmese napjához 
kötődött, amelyet minden évben 
Benedek Elek születésnapjához, 
szeptember 30-hoz kapcsolódóan 
tartanak.
– A mai nap, a Mesés kalando-
zás címet kapta, amely a Kincses 
Kultúróvoda pályázat megvalósí-
tásához kapcsolódik. A megyében 
ugyanis egyedüliként a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvoda nyerte el a 
Kincses Kultúróvoda 2017 címet az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
pályázatán. Ennek célja, hogy az 
óvoda és a kulturális intézmények 
közötti együttműködést erősítsük, 

és az általuk kínált kulturális tar-
talmakat beépítsük az óvoda prog-
ramjába. A mostani alkalmat, az 
első őszi programunkat is ennek 
keretében valósítjuk meg a Haran-
godon. Itt a gyerekek tudását, a já-
ték mellett, különböző ismeretekkel 
is igyekeztünk gazdagítani, például 
megfigyelhették milyen hozzáva-
lókból és hogyan készül a hamuban 
sült pogácsa, vagy, hogy mivel fűtik 
be a kemencét, majd pedig megkós-

tolták az abban készült finomságot. 
Mindezek után meseelőadást láthat-
tak, ami szintén a népi hagyomá-
nyokhoz fűződik – mondta Nagy 
Tamásné, a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda vezetője.
Az óvodások ezen a napon a 
Görömbő Kompánia előadásában 
a Rózsa, Viola, Ibolya című me-
sébe szőtt táncos – táncba szőtt 
mesés produkcióját láthatták a 
tánccsűrben. 

Hamarosan megszólal

Mesés nap volt

Felújítás alatt a hangszerek király-
nője

A könyvtárak látogatói tudják, 
hogy minden évben ősszel tartják 
az Országos Könyvtári Napok 
programjait. 

Idén október 2. és 8. között szer-
vezték mag a könyvtári rendez-
vénysorozatot, amelyet a Csak 
tiszta forrásból! mottóval hirdettek 
meg. Így az országos programhoz 
csatlakozó könyvtárakban, köztük 
Nagykállóban is, a víz, mint köz-
ponti elem jelent meg a rendezvé-
nyek során. Emellett az egyhetes 

p rog rams o -
rozattal azt is 
célul tűzték, 
hogy bemutas-
sák a könyvtár 
sokszínű szol-
gáltatásait.
N a g y k á l l ó -
ban, október 
3-án, a Ratkó 
József Városi 
Könyvtárban 
a Víz, az élet 

forrása cím-
mel, vízzel 
kapcsolatok 
tudományos-
szórakoztató 
v e t é l k e d ő t 
s ze rvez tek . 
Másnap Tullner 
Gabriella, a 
Sántha Kál-
mán Szak-
kórház szak-
pszichológusa A boldogság forrásai 
címmel meghirdetett előadásán a 
mentális jólétről hallhatott a közön-
ség. Október 5-én pedig az idén 80 
éves nagykállói termálvizes strand 
megnyitásának történetét idézte fel a 
szépszámú közönségnek Ledvai Ni-
koletta, az URBS Novum Nagykállói 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
munkatársa, majd Harsányi Gézáné 
egy Nagykállóhoz köthető étel, a 
tarkedli eredetéről és elkészítésének 
módjáról mesélt, amely ételt a ren-
dezvény végén megkóstolhatták a 
jelenlévők.

A közönség lenyűgözve figyelte az előadókat

Csak tiszta forrásból

Lendvai Nikoletta 
a nagykállói strand 
építésének történe-
tét elevenítette fel

Harsányi Gézáné a 
tarkedli készítés ér-
dekességéről mesélt

VIDORogtak a Vivaldisok
A Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola nagykállói diákjai az idei évben a nyíregyházi VIDOR Fesztivál közönsége előtt is bemu-
tatkoztak. Rózsa Zoltán népzenetanár növendékei, a citerások, illetve Madar Csaba gitártanár egyik tanulója, Barta György 
játéka szerzett emlékezetes pillanatokat a kulturális rendezvény közönségének.



nagyKállói hírmondó oKtatás, Kultúra5

Legyen a zene mindenkié!
Kodály Zoltán örök érvényű 
kijelentése volt a mottója annak 
a hangversenynek, amelyet 
Nagykállóban, az Óbester Étte-
rem és Kávéház belső udvará-
ban, a zene világnapja alkalmá-
ból tartottak. 

Október elsején, illetve ahhoz kö-
zeli időpontban, világszerte koncer-
tekkel és más zenei programokkal 
ünnepelnek. A világnap célja, hogy 
a társadalom széles rétegei számára 
népszerűsítsék a zeneművészetet. 
Ennek szellemében szervezték meg 
a nagykállói zenei eseményt is.
-A zene nyugtat, békességet ad, fel-
oldja a félelmeket, a fájdalmakat. 
Zenehallgatás közben az ember 
elfelejti a mindennapok problémá-
it, kikapcsol, feltöltődik – mondta 
Sveda Anita, a hangverseny házi-
asszonya. Az Óbester Étterem és 
Kávéház belső udvarát pedig meg-
töltötték a vendégek, hogy valóban 
részesei legyenek egy remek zenei 
élménynek, s annak végén mind-
annyian a nyugalom és feltöltődés 
érzésével térhessenek haza.
-Már az Óbester Étterem és Kávé-
ház megnyitásakor is az volt a cél, 
hogy az épület, különböző kulturá-
lis programoknak – kiállításoknak, 
koncerteknek, előadásoknak - is 
helyett adjon. Nagy öröm számom-
ra, hogy civil kezdeményezésre jö-
hetett létre ez a szenzációs este, sok 
jó zenével, nagyszerű előadókkal, 
lelkes és szép számban összegyűlt 
közönség előtt. Azt gondolom, 
ez is bizonyítja, hogy igény van 

Nagykálló lakosai részéről az ilyen 
kulturális programokra, rendezvé-
nyekre. Ez egy jó kezdet, aminek 
lesz folytatása, ugyanis Márton-na-
pi és Szilveszteri bált is szeretnénk 
itt tartani – tájékoztatott Sveda 
Anita, a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője a ren-
dezvényen.
A hangverseny szervezői az es-
ten igyekeztek úgy összeállítani a 
zenei kínálatot, hogy minél több 
stílus szerepeljen a repertoárban. 
Elsőként a Rózsafa Citerazene-
kar műsorát láthatta és hallhatta a 
nagyszámú közönség. A formáció 
2005 óta színesíti városunk kultu-
rális életét. Őket a Nőszirom Ének-
kar és a Meglepetés Énekegyüt-
tes közös produkciója követte. A 

kállósemjéni Nőszirom Énekkar 
2011-ben alakult. A vendégelőadók 
után a Meglepetés Énekegyüttes 
remek előadását élvezhette a kö-
zönség. Az együttes közel 15 éves 
fennállása alatt számos hazai és 
nemzetközi szakmai versenyen és 
fesztiválon ért el kiemelkedő ered-
ményt, mindemellett állandó részt-
vevői Nagykálló és a térség kultu-
rális rendezvényeinek. 
Az estet a Kelet Brass Band pro-
dukciója zárta. Kelet - Magyaror-
szág egyetlen, modern rézfúvós 
bandája újraértelmezte a fúvósze-
nekar fogalmát, hiszen mai, modern 
slágereket és ismert örökzöldeket 
szólaltattak meg rézfúvós hangsze-
reken, ami hatalmas sikert aratott a 
közönség soraiban.

Zenehallgatás közben az ember kikapcsol, feltöltődik

A Mátészalkai Szakképzési Cent-
rum Budai Nagy Antal Szak-
gimnáziumban a közelmúltban 
könyvtárat alakítottak ki, vala-
mint két tantermet újítottak fel.

A megye első, állami oktatási intéz-
ménye, a közel 150 éves Budai Nagy 
Antal Szakgimnáziumban az elmúlt 
években nem működött könyvtár. A 
fenntartó, a Mátészalkai Szakképzé-
si Centrum 18 millió forintos támo-
gatásából egy könyvtárat és olvasó-
termet alakítottak ki, valamint két 
tantermet újítottak fel a beruházás 
részeként.
A könyvtáravató ünnepségen dr. Si-
mon Miklós országgyűlési képvise-
lő köszöntötte a megjelenteket, majd 
Oroszné dr. Nagy Matild, Nagykálló 
Város alpolgármestere osztotta meg 
gondolatait a diákokkal, tanárok-
kal, meghívott vendégekkel. Mivel 
Nagykálló Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő épületről van 
szó, ezért külön köszönetet mondott 
igazgatónőnek, a tantestületnek és a 
fenntartónak azért, hogy folyamato-
san fejlesztik az iskolát. 
Az avatóünnepségen elhangzott, 
hogy az oktatási intézmény korábbi 
könyvtárából 11 éve a Korányi Fri-
gyes Gimnáziummal közös biblioté-

kájába kerültek a kötetek, azonban a 
két intézmény szétválása óta keres-
ték a megfelelő helyet ezek elhelye-
zésére és használatba adására. 
-Egy épületrészt, az egykori kony-
hát újítottunk fel, ahol helyet kapott 
a tízezer kötetes könyvtár és olva-
sóterem, valamint a támogatásból 
két szükségtantermet is korszerű-
sítettünk. Ez utóbbit az indokolta, 
hogy az intézményben, az utóbbi 
időben, mintegy 130-an nőtt a tanu-
lók létszáma – tájékoztatott Szabóné 
Lipkovics Ildikó, a MSZC Budai 
Nagy Antal Szakgimnázium igaz-
gatója, aki elmondta, hogy ezen a 
napon nem csak a könyvtárat avat-
ják, hanem azokat a fejlesztéseket, 
beruházásokat is, amelyek a közel-
múltban, a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum támogatásával valósultak 

meg. - Az elmúlt két év során - töb-
bek között - új informatika termek-
kel és számítógépparkkal bővült az 
intézmény, lett új nevelői és igazga-
tói szoba, tantermeink több mint fele 
új, pvc burkolatot és bútorokat ka-
pott, korszerűsítettük a világítást, a 
vizesblokkok egy részét, ezen kívül 
nyomtatókat, fénymásoló gépeket, 
tanári laptopokat kaptunk.
A rendezvényen jelen volt a fenntar-
tó, a Mátészalkai Szakképzési Cent-
rum főigazgatója, Rostán János, aki 
ígéretet tett arra, hogy a jövőben is 
folytatódik a nagykállói középiskola 
infrastrukturális fejlesztése.
-Aláírt támogatási szerződésünk van 
a KEOP fotovoltaikus elemek építé-
se projektben, ami azt jelenti, hogy 
még ez év végéig 50 kilowattos mini 
naperőművet szerelnek fel a Budai 
épületére. Ezen kívül a nagykállói 
szakgimnázium is csatlakozott az 
Iskolapad újratöltve című pályá-
zathoz, melynek megvalósítására 
közel 32 millió forint keretösszeget 
szánnak. A program célja: a közép-
fokú végzettséggel nem rendelkező, 
tanköteles korú fiatalok középfokú 
tanulmányokba való visszavezetése, 
érettségi bizonyítvány, illetve szak-
képesítés megszerzésének támoga-
tása.

A könyvtárhoz vezető úton

Könyvtárat avattak

MEgHívó
A Kállai Lakodalmas Egyesület  

meghívja Önt és kedves családját
2017. november 11-én (szombaton) 19 órától 

tartandó nyárbúcsúztató jótékonysági  
BATyuS BÁLJÁRA.

Helyszín: Nagykállói Általános Iskola ebédlője
Belépőjegy ára: 3000 Ft/fő 

0-6 éves korig: ingyenes; 7-14 éves korig: 1000 Ft/fő
A jegy ára magában foglalja a vacsorát.
A jó hangulatról állandó zenekarunk a

MuLATÓS FIÚK
és meglepetés sztárvendégünk gondoskodik

Tombolajegy ára: 150 Ft
Mindenkit szeretettel várunk, mulassunk együtt!

Érdeklődni lehet: Plajosné Erdei Anita együttes vezetőnél a  
+ 36 20 40 44 751-es telefonszámon.

Nagykálló is bemutatta települési 
értékeit 2017. szeptember 23-án 
Újbudán, a Gazdagréten meg-
rendezett Helyi Értékek Napján.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 
Kárpátalja számos települése kuli-
náris értékeivel érkezett a rendez-
vényre, városunk pedig kulturális 

kincseivel: a Kállai Kettős törté-
netével, az 1951-ben újjászervező-
dött Kállai Kettős Néptáncegyüttes 
első viseletével, illetve különböző 
tablók és kisfilmek segítségével 
Nagykálló nevezetes épületeivel, 
szülötteivel ismertette meg a fővá-
rosi lakosságot.

Értékeink a fővárosban

Nagykállói kincsei Újbudán
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Erzsike néni 95 évesen sem unatkozik

Idősek tisztelete

Múltunk emlékeit nem csupán 
az írott források, szóbeli elbe-
szélések őrzik, hanem azok a 
tárgyak is, amelyek egy-egy 
családot, esetleg több generációt 
végigkísérnek életük folyamán. 

A Szilágyi István Emlékház és 
Helytörténeti Gyűjtemény az elmúlt 
hónapban egy nevezetes család bú-
torával gazdagodott. Ifj. Görömbei 
Péter egykori református lelkész 
lányának, Görömbei Sára tanító-
nőnek íróasztala ma már a múze-
um helytörténeti szobájának egyik 
ékessége. Görömbei Sára 1974-ig 
ifj. Görömbei Péter lakásában élt, 
majd ezt követően vitte magával a 
család régi bútorait, köztük ezt az 
íróasztalt is új otthonába.

 A Görömbei család tagjai között 
találjuk településünk két meghatá-
rozó, s nagy tiszteletnek örvendő 
református lelkészét. Id. Görömbei 
Péter (1845-1919) nevéhez fűződik 
A nagykállói ev. (szerk.: evangéli-
um szerint reformált) református 

egyház története című mű megírá-
sa, amely Nagykálló történelmének 
jelentősebb eseményeit is tartal-
mazza az egyháztörténet mellett. 
Ifj. Görömbei Péter (1879-1940) 
követte apját a lelkészi hivatásban, 
s 1919-től töltötte be Nagykállóban 
a református hitközösség vezetőjé-
nek szerepét, emellett mélyen elhi-
vatott volt a kultúra és a helyi ha-
gyományok ápolásában is. Barátai 
között tudhatta Móricz Zsigmondot 
és Kodály Zoltánt is. 
Ezúton is köszönjük az adományo-
zónak, hogy a családi ereklyeként 
őrzött asztal gyűjteményünk része 
lehet. 

Babik Brigitta
Nagykállói Helytörténeti  
Gyűjtemény munkatársa

Mesélő tárgyak

A ismert család íróasztala ismét 
Nagykállóba került.

A Nagykállóban élő, Szakos 
Andrásné (született: Bencsik 
Erzsébet) 95 éves. Életvidám, 
gondozza a kertjét, egyedül jár 
templomba. Nem szorul gon-
dozásra, sem segítségre. Erzsi-
ke néninek két gyermeke, öt 
unokája, hat dédunokája és egy 
ükunokája van.

A szépkorú városlakó, a köszönté-
sére érkezőket háza teraszán fogad-
ta, majd örömmel beinvitálta őket, 
miközben a kételkedőknek „bi-
zonygatta”, hogy valóban 95 éves. 
Erzsike nénit a jeles napon Oroszné 
dr. Nagy Matild, Nagykálló Város 
alpolgármester asszonya virágcso-
korral és a miniszterelnök által kül-
dött oklevéllel köszöntötte. 

-Hosszú ez az idő, de ideértem. Pe-
dig voltam én beteg és gyenge is, 
de ma már egy gyógyszert sem sze-
dek – mondja Szakos Andrásné.
Erzsike néni Nagykálló határában, 
Nagyvadas-tanyán született 1922. 
szeptember 11-én. Később Zsin-
delyes-tanyára költöztek. Férjével 

1944-ben kötött házasságot, s több 
mint fél évszázadot éltek együtt. 
-A tanyasi életet a városira nem 
akartam felcserélni, de a fiam, 
már nagyon aggódott, hogy egye-
dül élek, távol mindenkitől, ezért 
tíz évvel ezelőtt beköltöztem 
Nagykállóba, pedig a tanyasi élet-
nek párja nincs, mert ott tiszta a le-
vegő és nagy a távolság egyik-má-
sik háztól – mondja határozottan. 
A kérdésre, hogy ez lehet a titka 
annak, hogy a több mint kilenc 
megélt évtized ellenére is testi-lelki 
frissességnek örvendhet?, Erzsike 
néni sem tud határozott, megbízha-
tó választ adni, de az kiderül, hogy 
köze lehet a genetikának is, mert az 
édesanyja és a nagymamája szintén 
több mint 90 évet élt meg.

Október elsején, Szűz Mária Ol-
talmának ünnepén, a nagykállói 
és a kiskállói görögkatolikus 
templomokban, az idősek világ-
napja alkalmából a 69. életévüket 
betöltött városlakókat köszön-
tötték. 

A szépkorúakat Jaczkó György 
parókus atya egyéni áldásban 
részesítette, a Szent Angyalok 
Görögkatolikus Egyház Karitász 
Csoportjának vezetője, Áncsák 
Sándorné köszöntötte, Balázs 
Gyöngyike pedig Aranyosi Ervin 
költő: A Nagyszülők szeretete című 
versét adta elő, a jószolgálati cso-
port tagjai pedig egy kis csomag 
ajándékkal lepték meg az időseket. 
Az ünnepeltek meghatódva, csillo-
gó szemekkel, némelyek csorduló 
könnyekkel fogadták a meglepe-
tést.
Az idős, beteg embereknek, akik 
korábban a görögkatolikus temp-
lomainkba jártak, de ma már nem 
tudják elhagyni otthonaikat, nekik 
a karitász tagok személyesen vitték 
el az ajándékot, amit az idősek nagy 
szeretettel fogadtak.
Október 2-án a Nagykállói Idősek 
Otthonában köszöntöttük annak la-

kóit, a Nagykállói Görögklub veze-
tője, Jaczkó Mariann, főtisztelendő 
asszony, a klubtagok és a karitász 
csoport M. Legrand: Idősek tisz-
telete című versét Szálkainé Járó 
Magdolna adta elő, Marinka Illésné 
citerázott, a köszöntők és köszön-
töttek együtt énekeltek, emelkedett 
hangulatban. A magunk készítette 
süteménnyel, hozott gyümölccsel és 
üdítővel lettek megörvendeztetve az 
otthon lakói.
A nagykállói görögkatolikus karitász 
csoport 2016. november 14–én ala-
kult. Ez volt az első idősek világ-

napja, amit közösen ünnepelhettünk. 
Az emberek örömét látva a karitász 
csoport jövőbeli tervei között szere-
pel az idősek világnapjának hagyo-
mányszerű megünneplése.
Kívánjuk minden idős és szép ko-
rúnak, hogy gondjaik, bajaik és 
betegségük ellenére is szeressék az 
élet minden egyes pillanatát, mert 
hatalmas Isten ajándék az élet! Isten 
áldásával kívánunk mindnyájuknak 
jó egészséget és boldog napokat.

Áncsák Sándorné, 
a Szent Angyalok Karitász  

Csoportjának vezetője

A szépkorú egyháztagokat köszöntötték

A Reformáció 500. 
és a Magyar Református Egyház 

megalakulásának 450. évfordulója 
alkalmából szervezett

címu kiállítás megnyitójára

Idopont:
2017. október 20. (péntek) 16 óra

Helyszín:
Ratkó József Városi Könyvtár kiállítóterme 

A kiállítást megnyitja:
Horváth György nyugalmazott református lelkész

A kiállítás 2017. november 20-ig látogatható, 
munkanapokon 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

MEGHÍVÓ

KINCSEINK

Luther Márton 1517. október 
31-én tette közzé Wittenbergben 
95 tételét. Ezekkel nemcsak bát-
ran megkérdőjelezte a korabeli 
egyházi gyakorlatot, hanem 
beindított egy elsöprő erejű 
szellemi-lelki folyamatot is.  Ez a 
folyamat megállíthatatlanul he-
lyezte a Biblia szerinti megújulás 
pályájára az egész egyházi életet 
és gondolkodást.

Ez a folyamat a mai napig sem ért 
véget: az egyház reformációjára 
szüntelenül szükség van. A 2017-
es jubileumi emlékév-
nek nem is lehetne tehát 
találóbb alcíme, mint 
hogy „500 éve refor-
máció”. Ez arra emlé-
keztet, hogy itt az ideje 
hálát adni az 500 éves 
múltért, annak öröksé-
géért, a reformátorok 
bátor kiállásáért, hitvallásaikért, és 
mindeközben meg kell találnunk a 
helyünket a reformáció Isten által 
elrendelt folyamatában. Ennek a 
helytalálásnak az első lépése, hogy 
bekapcsolódunk az ünneplésbe, 
nem engedjük, hogy a félévezredes 
jubileum éve „érintetlenül” hagyjon 
minket.
Közeledve a reformáció napjához, a 
teljesség igényével szinte lehetetlen 
felsorolni azokat a programokat, 
amelyeket országszerte rendez-
nek, éppen ezért koncentráljunk a 
kifejezetten Nagykállóban, vagy 
nagykállóiaknak szervezett esemé-
nyekre! 
2017. október 20-án „Kincseink” 
címmel kiállítás nyílik Nagykálló 
református múltjáról. 
2017. október 29-én 10.30-tól a 
református és az evangélikus gyü-
lekezet tagjai közös istentisztelet 
keretében adnak hálát az 500 éves 

reformációért. Az istentiszteleten 
igét hirdet Bodnár Máté református 
lelkipásztor, előadást tart Adámi 
László evangélikus lelkipásztor. Az 
alkalom közös úrvacsoraosztással 
zárul.
2017. október 31-én, a reformáció 
napján délelőtt tartunk ünnepi isten-
tiszteletet a Református Templom-
ban. Ugyanezen a napon lehetőség 
van részt venni a Nyíregyháza-
Városi Gyülekezetben 19.00-kor 
kezdődő fáklyás felvonuláson és 
ünnepi istentiszteleten. 
2017. november 18-án a nyíregyhá-

zi Continental Aréna 
ad helyet annak a nagy-
szabású találkozónak, 
amelyen együtt lesz-
nek a három Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei 
református egyházme-
gye gyülekezetei. Az 
eseményre a szerve-

zők mintegy háromezer résztvevőt 
várnak.
A Nagykállói Református Egyház-
község helyettes lelkipásztorai és 
presbiterei szeretettel hívják fel a 
református lakosok és minden ér-
deklődő figyelmét a felsorolt prog-
ramokra. 
Azzal a jó reménységgel vagyunk, 
hogy városunk reformátussága az 
ünnep évében öntudatára ébredve 
még inkább elkötelezi magát az 
Isten igéjéhez, a tiszta evangélium 
hirdetésére és megélésére, Jézus 
Krisztus követésére. Ez a reformá-
ció ünneplésének legméltóbb mód-
ja. 
„Áldjad, lelkem, az URat, és egész 
bensőm az ő szent nevét! Áldjad, 
lelkem, az URat, és ne feledd el, 
mennyi jót tett veled!” (Zsoltárok 
103,1-2)

Bodnár Máté 
lelkipásztor

500 éve reformáció

,,

,,
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hirdetési szelvény
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A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén

A Nyolcadiknap Egyesület tagjai 
szeptember 21-én ellátogattak a po-
roszlói Tisza-tavi Ökocentrumba, 
amely a Tisza-tó és a Tisza-völgy 
természeti kincseit, Magyarország 
második legnagyobb tavának gazdag 
élővilágát mutatja be.
Az esős, őszi időjárás sem szeghette 
kedvüket, hogy gyalogosan fedezzék 
fel a látogatóközpont mellett húzó-
dó, több hektáros szabadidőparkot. 
Az egyesület tagjainak a kirándulás 
legemlékezetesebb pontja a háromdi-
menziós mozi élményen túl, Európa 
legnagyobb édesvizű akváriumrend-
szerének megtekintése volt, ahol a 

nagyméretű pontyok, kecsege és csu-
ka mellett a több méter hosszú vizát 
is megcsodálhatták. A „legbátrabb 
kirándulók” számára az Ökocentrum 
legmagasabb emeletén csodálatos 
kilátás nyílt az őszi színekben pom-
pázó Tisza-tavi növényvilágra, illet-
ve a Mátra és a Bükk hegyvonulatai-
ra. A tartalmas kirándulást egy finom 
ebéddel koronázták meg egy hangu-
latos tiszai halászcsárdában.  
Az egyesület tagjai ezúton is köszö-
nik a városlakók, civil szervezetek, 
cégek támogatását, amely lehetővé 
tette, hogy újabb felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodjanak. 

Még az eső sem szeghette kedvüket

Kiskállóban, a több mint száz 
éven át működő iskola emléktár-
gyaiból szerveztek kiállítást.

Régi bizonyítványok, ellenőrző 
könyvek, iskolatáskák, kalamáris, 
íráshoz használt lúdtoll, palatábla. 
Egy kiállítás tárgyai ezek. Azé a 
kiállításé, amelyik szeptemberben 
nyílt a Kiskállói Közösségi Házban, 
Volt egyszer egy kiskállói iskolánk 
címmel. A bemutatott emléktárgyak 
között ezen kívül találunk még egy 
1956-os naplót, ami hírt ad arról, 
hogy abban az évben a tanító néni 
57 gyereket tanított egy osztály-
ban,  illetve egy aknahüvely is, ami 
rézből készült és jól cseng, ezért a 
háború után órára szólító jelzőcsen-
gőként használták. 
Hatalmas lelkesedés hozta létre ezt 
a kiállítást, amely a ma már vállal-
kozásnak helyet adó, Bátori út 92. 
szám alatt található, egykori oktatá-
si intézménynek állít emléket. 

A fennmaradt dokumentumok sze-
rint a kiskállói iskola 1869-ben 
kezdte meg működését. Kezdetben 
egy, majd két tanterem és tanítói 
lakás volt az épületben, s 1946-ig 
önálló, osztatlan iskolaként műkö-
dött. Az ’50-es évektől – Kiskálló és 
Nagykálló egyesítése után - a felső 
tagozatos diákok már a nagykállói 
iskolában folytatták tanulmánya-
ikat, a helyben maradó alsó tago-
zatosokat pedig négy osztályban 
tanították az intézmény 1980-as 
működéséig.
-Az egykori tanulóknak, tanítóknak 
olyan sok emléke fűződik az isko-
lához, hogy ezt nem hagyhatjuk el-
veszni – mondta Hekmanné Balogh 
Erzsébet, a Kisállói Közösségi Ház 
munkatársa, a kiállítás szervezője 
a tárlat megnyitóját, amelyhez egy 
közönségtalálkozó is társult, melyre 
az iskola egykori diákjait és tanárait 
hívták meg.
A kiállítást Juhász Zoltán, Nagykálló 

Város polgármestere nyitotta meg, 
aki beszédében kitért arra, hogy 
„sok jó tanító dolgozott a kiskállói 
iskolában, akiknek köszönhetően 
sok remek, becsületes embert került 
ki a padsorokból, akik mindenhol 
megállják a helyüket.” Ezt követően 
Kiskállóban tanuló diákok, tanárok 
emlékeztek, egykori diáktársakról, 
tanárokról, kiemelten egy meghatá-
rozó pedagógusszemélyiséget, Cso-
mós János egykori néptanítót.  
A múltidézés után Hekman Böbe 
énekes az 50-es, 60-as évek slágere-
iből adott elő a közönség örömére.

volt egyszer egy iskola

A szülők többsége örül, ha gyer-
mekük, az ő általuk választott 
hivatást, szakmát vagy hobbit 
viszi tovább felnőtt korában. A 
nagykállói Szabó családnál is 
ez a helyzet. A családfő, Szabó 
Tibor (Szamóca) évekig uralta a 
rallycross pályákat, ahol ma már 
fiáé, Dénesé a vezető szerep, az 
édesapa és családja büszkeségére.

A 2016-os év remekül sikerült 
számára, hiszen 1. helyen zárta a 
Rallycross Országos Amatőr Baj-
nokságot DIV II. -2000 kategóriá-
ban. Ez a nyerő széria idén is foly-
tatódott, ugyanis kétszeres amatőr 
bajnok lett. A „Kis Szamócát” kér-
tük, értékelje, hogyan telt számára 
az idei versenyszezon.
- Tavasszal kezdődtek a verse-
nyek. Izgatottan vártam a húsvéti 
rallycrosst, hiszen nem csak sze-
zonnyitóról volt szó, hanem meg-
lepetésként édesapámat is bene-
veztem. Kicsák Attilától kaptam 
kölcsön egy autót, amit a csapatom 
és a családom segítségével sikerült 

felkészíteni, titokban. Verseny előt-
ti hivatalos rallycross teszten volt a 
leleplezés, ami igen csak meglepte 
apát. Nagyon örült a lehetőségnek, 
hogy egy kategóriában versenyez-
hetünk. Sikerült 14 év kihagyás után 
a döntőbe kerülnie, ahol végre egy-
más ellen „harcolhattunk”. Sajnos 
egy váltóhiba miatt kényszerült fel-
adni, így 5. helyen zárta a hétvégét, 
én pedig 2. lettem - meséli az idei 
szezonnyitóról Szabó Dénes. – A 
következő verseny pünkösdkor volt, 
amit - őszintén bevallom - szeretnék 
elfelejteni, hiszen eddigi pályafutá-

som legrosszabb versenye volt. Egy 
műszaki hiba miatt ugyanis utolsó-
ként értem célba. Nagyon rossz ér-
zés volt, hogy a csapatom kemény 
munkája odalett a technika ördöge 
miatt. Ezt követően már nem hi-
bázhattam, mert október 7-8-án 
volt az utolsó versenyhétvége, ahol 
a bajnoki címem megvédése volt 
a tét. Ez egy remek hétvége volt, 
izgalmas csatákkal, ahol sikerült 
győzedelmeskednem, s ezzel együtt 
megnyernem az Országos Amatőr 
Rallycross Bajnokság 2017-es sze-
zonját is – mondja a fiatal verseny-
ző, aki hozzátette ezúton is szeretné 
megköszönni családja, különösen 
édesapja támogatását, bíztatását, 
kitartó szurkolását a versenyeken. 
Emellett csapata egész éves helytál-
lását, munkáját, akiknek immár má-
sodik bajnoki címét köszönheti.
-Jövő húsvétkor már nem biztos, 
hogy rajthoz fogok állni, ugyanis 
télen egy másik projektbe szeret-
nénk kezdeni, amivel majd a profik 
között indulnék – tette hozzá Szabó 
Dénes.

Ismét bajnok lett

Ma már a kisebbik Szamóca uralja a 
rallycross pályákat



VALÓDI MEGOLDÁS, VALÓDI IGÉNYEKRE

* Az akció 2017. július 20. és 2017. szeptember 30. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű, Akciós Fix Takarék 
Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. Nem akciós THM: 15,97-17,13%.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti 
Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.szemelyikolcson.takarek.hu weboldalon találja. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek 
a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános 
Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. 
Reprezentatív példa: hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke és típusa (fix): évi 9,99 %. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet 
összege:  64 029 Ft/hó. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 895 260 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 895 260 Ft.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön, most akár évi
9,99%-os fix hitelkamattal*
Akciós THM: 11,38%-17,13%
Már 150 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető, 
a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.
www.szemelyikolcson.takarek.hu

Szabad felhasználásra,
egyszerűen

Az ilyen tervek miatt van 
nálunk személyi kölcsön

mozaiK nagyKállói hírmondó8

Jámbor Tibor (Ámos I. u)
Porcellán János (Sport u.)
Bojtor Gyuláné (Bercsényi u.)
Virág Józsefné (Kállai É. u.)
Máté Tibor (Bátori út)
Nyeste Józsefné (Somogyi B. u.)
Kőhegyi László (Szakolyi út)

Koncsosné Török Tímea (Hársfa u.)
Kulja Ferenc (Korányi F. út)
Horváth István (Bátori út)
Kertész Józsefné (Móricz Zs. u.) 
Király Jánosné (Budai N. A. u.)
Turucz Sándorné (Bocskai út)
Jánosi György (Geszterédi út)

ELHUNYTAK 2017. augusztus–szeptember-október

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

Minden nap 0-24 óráig

állandó ügyelettel  
állunk a lakosság rendelkezésére!

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

Szabolcs Takarék Nagykállói Fiók
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós út 22.
tel: 06/42/563-053
email: nagykallo@szabolcs.tksz.hu

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállai É. u. 34. sz. alatt eladó 2 szo-
bás, ebédlős, fürdőszobás lakás. Azonnal beköl-
tözhető. Irányár: 2,5 MFt. 
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázium 
közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős fűtés-
rendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi ház eladó. Te-
lefon: (42) 264 400 vagy +36 30 435 4921
Nagykálló, Korányi F. út 28. sz. alatti 2 szobás, 
gázfűtéses (+1 db cserépkályha), közművesített 
családi ház eladó.  Telefon: +36 30 445 5944
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó állapot-
ban lévő családi ház eladó, 3 szobás, összkomfor-
tos, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 
2 db cserépkályhával –melléképülettel. Telefon: 
+36 20 315 4687
Nagykálló központjában családi ház eladó. 
Irányár: 14 200 000 Ft. Telefen: +36 30 965 7094
Nagykálló központjában, Zrínyi M. u. 10. 
sz. 2. lépcső, 2. emelet, 5. ajtó, 3 szobás, kettős 
fűtésű, 65 nm-es, nagy erkélyes lakás, bekerí-
tett udvarral eladó. Irányár: 10 MFt. Telefon:  
+36 20 984 3372
Nagykálló, Táncsics u. 19. sz. alatt jó ál-
lapotban lévő, téglaépítésű, 3 szobás, nagy-
konyhás, összkomfortos családi ház, 2 garázs-
zsal, pincével eladó. Irányár: 10 MFt. Telefon:  
+36 30 724 5056
Nagykálló, Táncsics u. 26. sz. alatti 3 szobás, 
összkomfortos, kettős fűtésrendszerű, kertes ház 
eladó. A telek két utcára nyílik. Irányár: 7,9 MFt. 
Telefon: +36 70 662 7839

Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, nap-
palis, konyha, fürdőszobás ház eladó. Telefon: 
+36 20 382 8478
Nagykálló, Széchenyi u. 77. sz. alatt három-
szobás, összkomfortos, cserépkályha-gázkon-
vektor fűtésű, kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Telefon: +36 30 284 5818, vagy  
+36 70 637 4424
Nagykállóban, csendes környezetben, az Ifjú-
ság u. 28. sz. alatt 620 nm-es közművesített (vil-
lany, víz), déli fekvésű, körbekerített, építési telek 
eladó. Telefon: +36 20 488 4690
Nagykálló (külterületén) Papréten 6276 nm 
szántóföld eladó. Telefon: +36 30 973 3061
Biri központjában 2 nagyszobás, 70 nm-es 
családi ház, kívülről teljesen felújított (új csa-
torna), 750 □-öl telekkel tulajdonostól, - hitelre 
is - eladó. Polgármesteri hivatal, óvoda, isko-
la, orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre.  Telefon:  
+36 30 320 7646
Kállósemjén, Kinizsi Pál út 27. sz. alatti ingat-
lan eladó. 2 szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 
garázs, melléképület, kert. Azonnal beköltözhető! 
Telefon: +36 20 495 9883

A L B É R L E T
Albérletet keresek, üresen álló kisebb la-
kást, Nagykálló központjához közel. Telefon:  
+36 30 533 1963

E L A D Á S - V É T E L
Étkezési és befőzni való paradicsom 150 Ft/kg 
áron eladó. Telefon: +36 30 387 6468

Rösler típusú, páncéltőkés pianínó, kitűnő álla-
potban eladó. Telefon: +36 20 370 3205 
Eladó: 2 db fotel, kétszemélyes rekamié, gyer-
mekheverők, gáztűzhely palackkal, Tv adap-
terrel, ágyneműtartós Tv szekrény, centrifuga, 
2 db egyszemélyes szivacs ágybetét. Telefon:  
+36 20 435 7096
Magnó, Tv SET-TOP BOX, fagyasztóláda, 
étkészlet, evőeszköz, pohár eladó. Telefon:  
+36 20 628 5595
Heverő (új huzattal), felújított, öntött vaskály-
ha, régi lemezjátszó, videomagnó lejátszó, 2 db 
50 literes műanyag ballon, régi kisrádiók eladók. 
Telefon: +36 20 492 0715
Nagykálló, Korányi F. út 28. sz. alatt eladó 2 
szekrénysor, 3 fotel, gáztűzhely, kerti pad. Tele-
fon: +36 30 445 5944
Eladó 220 literes boroshordó (11 000 Ft), 2 db 
110 literes boroshordó (6 000 Ft/db). Telefon: 
(42) 263 642
Eladó szőlőprés, daráló, 2 db 60 lileteres fahor-
dó. Telefon: +36 20 422 1224
Fekete Szagos Izabella borszőlő 150 Ft/kg áron 
eladó. Telefon: +36 30 387 6468
Olcsón eladó 1 db Lehel típusú, használt hűtő-
szekrény és egy nagyméretű, polírozott felületű 
íróasztal, szétnyitható étkezőasztal székekkel. 
Telefon: +36 30 724 5056
Paplan, párna, pléd, férfiöltöny, kabát, pulóver 
eladó. Telefon: +36 70 278 4264
Eladó 4 db (új) fehér, magas fényű ajtólap réz-
kilinccsel, új Zanussi, fehér színű szagelszívó, 
sötétbarna, négyajtós, beépíthető sarokszekrény. 
Telefon: +36 30 320 7646
Eladó: teraszajtó 150x180-as ablakkal, mű-
anyag teraszajtó 210x80-as, kézikocsi, 20-as 
gyerekkerékpár, 39 m vászonbetétes gumislag, 
koksz, hurkatöltő, 1”-os menetmetsző. Telefon: 
+36 20 425 9797  

Építőiparban jártas 

segéd- és  
szakMunkásokat 

keresünk hosszú távra. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 

+36 30 551 3415

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagykálló Város Köztemetőjét üzemeltető 

teszoVál kft. 
munkatársat keres

temetői munka végzésére.
A dolgozó feladata: felel a temető  

tisztaságáért, elvégzi a temetkezéssel  
kapcsolatos teendőket  

(halottszállítás, sírásás, temetés). 
Jogosítvánnyal rendelkezők előnyben!
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 

+36 20 399 1240

M E G E M L É K E Z É S

GarGya Bálint 
halálának 1. évfordulójára

Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok,

Drága jó szívét, két dolgos kezét áld meg Atyám, 
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi Édesapánk!

Szerető felesége és családja

Eladó fűrészporos kazán, 3 db hordó (60 000 
Ft), Bonanza – sötét barna – étkező (60 000 Ft), 
fekete színű, angol babakocsi és kocsiba gyerek-
ülés (60 000 Ft), gyerek futóbicikli (30 000 Ft). 
Telefon: +36 30 876 8538
Régi bútorok, kerékpár, gázpalack, motoros per-
metező eladó. Telefon: +36 20 253 8170
Üstház, üst fedővel (7 000 Ft), Hajdu centrifuga 
(5 000 Ft), 150-160 literes boroshordó (6 000 Ft), 
120 és170 literes műanyag hordók eladók. Tele-
fon: +36 20 511 1218

M u N K A
Gyermekfelügyeletet és idősek gondozását 
vállalom. Telefon: +36 70 610 0267


