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Már térkövezik a parkolót 

„Nagykálló Város Önkor-
mányzata és a városlakók 
nevében ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Nagy 
Gyulának, a (Petőfi utcai) 
Kamilla Gyógyszertár tulaj-
donosának, aki felajánlotta a 
több mint 25 éves, közel hat 
méteres, nagyon szép fenyőt, 
amely Nagykálló dísze az ün-
nepi időszakban.” 

Horváth Tibor,  
Nagykálló Város polgármestere

November végén kezdődtek a 
parkoló kialakításának mun-
kálatai a református templom 
melletti területen. 

Az elmúlt napokban a Debreceni út 
elején közlekedők tapasztalhatták, 
hogy tilos volt behajtani és gépko-
csival parkolni a megállóhelyen. A 
forgalmi rend változását az okozta, 
hogy a területen gőzerővel folyik a 
parkoló építése. 
-Nagykállóban is, a gépjárművek 

számának rohamos növekedése mi-
att, szükséges, hogy az önkormány-
zat további parkolókat biztosítson az 
autósoknak, elsősorban a belváros-
ban. Korábban ezért jelöltük ki a 
református templom melletti terü-
letet új parkolóhelyek építésére, a 
későbbiekben kialakításra kerülő 
zöldfelületek és sétautak mellett. A 
városnak ezen a pontján - az egy-
házi épületek, az általános iskola, a 
háziorvosi rendelők, a szakkórház 
és a posta munkatársai, ügyfelei, lá-

togatói miatt - időnként problémás 
gépkocsival megállni - tájékoztatott 
Horváth Tibor polgármester. - A 
terület rendezésével és a parkoló 
építésével kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy Nagykálló Város 
alpolgármestere, Sőrés László és a 
kivitelezést végző Czimre és Társa 
Kft. ügyvezetője között zajló ered-
ményes tárgyalásoknak köszönhető-
en az eredetinél lényegesen olcsóbb 
árban sikerült megállapodni. 

Folytatás a 2. oldalon!

Debrecenben november 23-án 
tartották a 13. Prima Díjátadó 
Gálát, ahol Hajdú-Bihar kiváló-
ságait ismerték el a megye vállal-
kozóinak és Debrecen Önkor-
mányzatának támogatásával. 

A díj közismert célja a tudomány, a 

művészet és a kultúra köztünk élő, 
kimagasló képviselőinek erkölcsi 
és anyagi megbecsülése. Ebben az 
elismerésben részesültek a Bürkös 
Zenekar tagjai, akik Hajdú-Bihar 
megye Prima Különdíját vehet-
ték át az eseményen. A 1998-ban 
Nagykállóban alakult (jelenlegi 

felállásában 2003 óta működő) 
népzenei együttes tagjai élethiva-
tásuknak tekintik a magyar auten-
tikus népzene megőrzését, szűkebb 
hazájuk - a Nyírség és Szatmár - 
hagyományainak ápolását, fenntar-
tását és továbbítását. 

Folytatás az 5. oldalon!

Újabb rangos díjat kapott a 
Bürkös Zenekar

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, bol dog új évet kívánok 

Önnek és kedves családjának
Nagykálló Város  

Önkormányzata nevében
Horváth Tibor

polgármester

Békés, boldog szép karácsonyt, az új évre sikereket és jó egészséget kíván 
minden olvasójának a Nagykállói Hírmondó szerkesztősége!



Közélet nagyKállói hírmondó

Már térkövezik a parkolót 

A testületi ülésen  
történtekről

Maradjon a régi, vagy épüljön új?

Épüljön-e gombaüzem?

Folytatás az 1. oldalról
– Az önkormányzat – támogatva a 
munkavégzést, saját munkatársa-
it és eszközeit is bevonva – elérte, 
hogy közel negyedével csökkenjen 
az eredeti ajánlat, s végül 15 millió 
forintos árban egyezett meg. 
Cáfolnám azt a valótlan állítást, 
amelyet „kedves barátaink” az ál-
landó feszültségkeltés céljából hí-

resztelnek, hogy fizetős lesz a par-
kolás a területen. Ez soha, még ötlet 
szintjén sem merült fel – szögezte le 
a városvezető. 
Horváth Tibor elmondta még, hogy 
az itt lévő kis épületet azért nem 
bontották el az építkezés során, mert 
műszakilag nem volt indokolt. Ezen-
kívül ide vannak a területhez tartozó 
közművek bekötve. A polgármester 

elárulta, hogy az ingatlant – ameny-
nyiben terveik, elképzeléseik meg-
valósulnak – rövidesen hasznosítani 
tudják a január, vagy február hónap-
ban kialakításra kerülő korcsolya-
pálya működtetése során. De emel-
lett nyitottak a lakosságtól érkező új 
ötletekre, javaslatokra, amelyek az 
épület további, új funkciójára, hasz-
nosítására vonatkoznak.

Nagykálló Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2019. 
november 28-án tartotta soron 
következő ülését.

A tanácskozás elején a két ülés 
közötti fontosabb események-
ről, tárgyalásokról szóló polgár-
mesteri tájékoztató hangzott el. 
Horváth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere beszámolt arról az 
egyeztető tárgyalásról, amelyet a  
Napkor felé vezető kerékpárút 
építése, illetve az Arany J. utca 
– Harangod közötti kerékpárút 
felújításáról folytatott. Elmondta: 
az erre vonatkozó tervek jelenleg 
engedélyeztetési szakaszban van-
nak.

* * * * *
Referált a Zöld Nagykálló pro-
jekt keretében megvalósuló ren-
dezvényközpont és a strandbüfé 
felújítása, valamit a Debreceni út 
elején – a posta és a református 
templom közötti területen - sétány 
kialakításáról folytatott egyez-
tetésekről is. Elhangzott, hogy a 
sétány kivitelezésének terve már 
közbeszerzési eljárás alatt van.

* * * * *
A volt lőtér eladása kapcsán Hor-
váth Tibor polgármester reagált 
a korábbi képviselő-testületet ért 
alaptalan vádakra, miszerint hűt-
len kezelés történt ez ügyben. El-
mondta, hogy a Budai Nagy Antal 
utca elején lévő, üresen álló ön-
kormányzati ingatlanra kapott vé-
teli ajánlatot elutasította a testület, 
majd ingatlanszakértő felbecsülte 
és meghatározta a telek értékét, s 
az így megállapított áron értékesí-
tették a későbbiekben. Hozzátette: 
sem a tulajdoni lapon nem szere-
pelt, sem pedig a köztudatban nem 
volt, hogy korábban temetkezési 
célra használták volna a területet. 
Külön üdvözölte a Kertészet fej-
lesztését és az így létrehozandó új 
munkahelyeket.

* * * * *
Az ülésen a képviselők döntöttek 
arról, hogy pályázatot írnak ki a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit 
Kft., valamint a Kállai Kettős 
Gazda Nonprofit Kft. ügyvezetői 
álláshelyének betöltésére vonat-
kozóan. A jelentkezők a részletes 

kiírást a www.nagykallo.hu olda-
lon találják.

* * * * *
Tárgyaltak a képviselők a kiszá-
radt, vagy a közlekedést érintő, 
veszélyeztető fakivágásokról is 
(például: Korányi lakótelep előtt, 
Szabadság téren) és parkgondozá-
si, rendezési feladatokról.

* * * * *
Még tavasszal döntött a képvi-
selő-testület arról, hogy a város 
költségvetéséből 1 000 000 fo-
rintot különítenek el a Nagykálló 
területén élő, regisztrációval nem 
rendelkező kutyák mikrochippel 
való megjelölésére, valamint ve-
szettség elleni kötelező oltásuk 
és ivartalanításuk elvégzésére. 
Mivel a megbízott állatorvos már 
nem tudja vállalni ezt a feladatot,  
így folyamatban van új hatósági 
állatorvossal szerződést kötni. A 
megállapodás megszületéséig a 
testület tagjai kérik a lakosság tü-
relmét.

* * * * *
Tárgyalásokat folyatott a polgár-
mester a Debreceni úton lévő ren-
delőben praxist működtető gyer-
mek és fogorvosokkal az épület és 
környezetének korszerűsítésével 
kapcsolatban. Az itt végzett álla-
potfelmérést követően megálla-
pításra került, hogy a legégetőbb 
probléma az itt lévő parkoló re-
konstrukciója.

* * * * *
A városvezető egyeztetést kezde-
ményez a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, valamint a nagykállói 
önszerveződő civil egyesületek 
képviselőivel a szervezetek mű-
ködésével kapcsolatban arra vo-
natkozóan, hogy hogyan lehetne 
a működésüket segíteni, felpezs-
díteni, illetve a városban betöltött 
szerepüket növelni.

* * * * *
A napirendi pontok között sze-
repelt - többek között - a Ratkó 
József Városi Könyvtár téli zár-
va tartásának ügye, illetve az in-
tézmény Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítása, 
továbbá a Nagykállói Brunszvik 
Teréz Óvoda éves munkájának és 
a 2019/2020. évi munkatervének 
elfogadása.

Tájékoztató
Tisztelt Nagykállóiak! 

Városvezetőként kiemelten fontosnak tartom a lakosságtól érkező ész-
revételeket, javaslatokat, s azt, ha mindenki felelősséget érez a köz-
ügyek iránt. A leghitelesebb forrásnak tekintem, ha az itt élők köz-
vetve, vagy közvetlenül mondják el véleményüket Nagykálló Város 
működésével, rövid és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban. 
Ezért tisztelettel kérem a városlakókat, hogy szánjanak néhány percet 
a Nagykállói Hírmondóban (a 3. oldalon) található kérdőívek átgon-
dolt, felelősségteljes kitöltésére és véleményük publikálására.

Horváth Tibor
polgármester

Mint arról korábban már be-
számoltunk, Nagykálló Város 
Önkormányzata 449 999 694 
forint támogatást nyert a „Zöld 
Nagykálló Projekt - A városköz-
pont környezet- és energiatu-
datos megújítása” című projekt 
megvalósítására. Ennek legfonto-
sabb eleme a térségi rendezvény- 
és konferenciaközpont megépíté-
se az egykori művelődési központ 
helyén.

-A képviselő-testület jelenleg en-
nek a pályázatnak a felülvizsgálatát 
végzi. Konkrétan azt, hogy a pro-
jekt milyen kötelező elemeket tar-
talmaz, illetve az elnyert támogatás 
pontosan mire  elegendő? Vizsgál-
juk azt is, hogy melyik megoldás 
lenne gazdaságosabb: a régi meg-
mentése, felújítása vagy új rendez-
vényközpont építése – tájékoztatott 
Horváth Tibor polgármester.
Amíg a testület tagjai kialakítják 
végleges álláspontjukat a projekttel 
kapcsolatban és feltárulnak a meg-
oldási lehetőségek, addig is köz-
readjuk a város főépítésze, Veres 

István álláspontját, véleményét az 
új rendezvényház terveiről, funkci-
ójáról.
„Az a tervezési program, mely a 
kulturális épület részére összeállít-
ható volt, a megváltozott kulturális 
szokások és a finanszírozási lehető-
ségek miatt, egy kisebb rendezvény-
központ építését teszik csak reális-
sá. Az új tervezett rendezvényház 
alapterületét tekintve alig nagyobb 
a meglévő művelődési központnál. 
Ugyanakkor a város főterén lévő 
rendezvények nem csak az épületen 
belüli, hanem a főtér felől kifelé, az 
új épület színpadának kétoldalassá 
tételével a főtéren történő rendez-
vényeket is ki kell szolgálni. 
Az új városháza, a társasházak és 
a Kállai Kettős tér mai építészeti 
formanyelve az új kulturális épület 
számára nehéz kötöttséget jelen-
tettek, mert visszafogottnak és a 
heterogén arculatú főtérhez mégis 
illeszkedőnek kell lennie. Minden 
kor „letette” azt az építészeti pro-
duktumot, melyet az adott kor stí-
lusa, alkalmazható technológiája, 
anyaghasználata biztosít számára.

A főtér felé oromzattal forduló 
magastetős épület zárt tömeget 
képez. Jelentőségét a nagyobb 
belmagasságú, – és ezért maga-
sabb tömegű épületrésszel for-
dul a tér felé – lehet növelni. A 
tető héjazatának az oldalfalak-
ra is leforduló burkolati anyaga 
nagytáblás, világos színű erezett 
kialakítású. Nyílásokkal csak a 
megnyitható nyugati oldalán, a 
színpadtér felé és a bejárat kieme-
lésével van megszakítva. A kör-
nyezetéhez a tér hiányzó szaka-
szának a rendezésével igazodik. A 
csarnokszerű épület a minimalista 
felületével nem kíván konkurálni 
a környezetével, mert nem is le-
het. Fontos, hogy a felületképző 
anyagok, melyek ma több mo-
dern épületen is megjelennek - pl. 
Nyíregyházán a társasházak külső 
burkolataként - már jó minőségű-
ek legyenek, és a kialakításuk is 
minőségi munkával történjen.
A „semleges” hatású épület keleti 
irányban „hátrébb is van húzva”, 
ezzel térfala követi a Bátori út íve-
lését is.”

Múlt év áprilisában jelentet-
ték be, hogy Európában is 
egyedülálló technológiával 
működő gombaüzem épülhet 
Nagykállóban. A kormány által 
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségűvé nyilvání-
tott projekt magyar tulajdonosi 
beruházással, illetve kormány-
zati támogatással valósulhat 
meg, közel 10,5 milliárd forint-
ból.

A Forrás dűlő északi részén, ti-
zennyolc hektáros területen, a 
Fungaria Bio Zrt. egy környezet-
barát termesztési technológiával 
gomba alapanyag előállító, gom-

batelep üzemeltető, feldolgozó és 
kutató központ építését tervezi, 
ahol várhatóan 280 embernek tud-
nak majd munkát biztosítani.
- A tervezett üzem megépítése és 
működése évente kb. 100 millió 
forint iparűzési adóbevételt jelen-
tene Nagykállónak. Ezt a pénzt 
közvetlenül a város működésére 
tudnánk fordítani, például utak 
karbantartására, városi rendez-
vények szervezésére, a rászoruló 
családok segítésére, hogy csak 
néhányat említsek. Sarkalatos 
pontja a beruházásnak a majdani 
gombaüzemhez vezető út meg-
építése. A meglévő szerződésben 
Nagykálló Város Önkormány-

zata kötelezettséget vállal arra, 
hogy míg a befektető, a Fungaria 
Bio Zrt. nem tudja saját költség-
vetéséből megfinanszírozni a 
(Nagykálló-Kállósemjén közöt-
ti) főútról egy bekötőút megépí-
tését a Forrás dűlőbe, addig az 
önkormányzat építtetné meg, a 
befektető pedig 5 éven belül kö-
teles lenne az ezzel kapcsolatos 
valamennyi költséget megtéríte-
ni – jelentette ki Horváth Tibor 
polgármester, majd hozzátette: 
„Az ügyben már több lakossági 
meghallgatást, fórumot is tar-
tottunk, de továbbra is várjuk a 
lakosság véleményét ezzel kap-
csolatban.”

Személyi igazolványát, TAJ és lakcím kártyáját feltétlenül hozza magával!

Kedves véradók és leendő donorok!

A vérre mindig nagy szükség van, ezért ha 
teheti, segítsen, mert jó szívvel csak az vár-
hat másoktól támogatást, aki maga is segít.
Ha úgy érzi, hogy egészséges és szívesen se-
gítene, jöjjön el!

Véradás helye:
Városháza, Házasságkötő terem

Nagykálló,  
Kállai Kettős tér 1. fszt.

Véradás ideje: 
2019. december 20. (csütörtök) 

8 és 13 óra között
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Ön milyen gyakran látogat Nagykálló-
Harangodra?
2-3 naponta hetente
havonta évente

Milyen célból keresi fel a Harangod terü-
letét?

Milyen rendezvényeken vesz részt Haran-
godon?
családi, baráti összejövetel Majális
Téka Népművészeti Tábor egyéb

Szeretné, ha Nagykálló-Harangodon több 
városi rendezvény kerülne megszervezésre?
igen  nem 

Egyetért Ön azzal, hogy a Nagykállói Sör-
fesztivál Nagykálló-Harangodon kerüljön 
megrendezésre?
igen  nem 

Egyetért Ön azzal, hogy a Nagykállói Le-
csófesztivál Nagykálló-Harangodon kerül-
jön megrendezésre?
igen  nem 

Milyen egyéb programok megszervezését 
tartaná szükségesnek a területen? 

Igénybe venne kerékpárkölcsönzőt a Ha-
rangodon?
igen  nem 

Amennyiben lehetőség lenne lovaglásra, 
lovas-oktatásra a Harangodon igénybe ven-
né?
igen  nem 

Használná csónakázásra a tavat, ha lehető-
sége lenne rá?
igen  nem 

Milyen további létesítmények építését tarta-
ná szükségesnek a területen?

VÁLASZADÓ FOGLALKOZÁSA: 

VÉGZETTSÉGE:
általános iskola szakiskola
szakközépiskola gimnázium 
főiskola  egyetem

NEME nő  férfi

ÉLETKORA

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassa 
el a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
elhelyezett véleményládába, vagy küldje el 

postai úton, lezárt borítékban  
(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.).

KÉRDŐÍV
NAGYKÁLLÓ-HARANGODI ÜDÜLŐTERÜLET 

Kérjük, értékelje szolgáltatásaink színvona-
lát.
5=nagyon jó
4=jó
3=közepes
2=rossz  
1=nagyon rossz

Ön mennyire elégedett Nagykálló Város 
közösségi szolgáltatásaival? (megfelelő be-
karikázandó)
 5 4 3 2 1

A közterületek állapotával, tisztaságával?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett az utak állapotával?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett a csapadékvíz elvezetés-
sel?
 5 4 3 2 1

Milyennek tartja a játszóterek állapotát?
 5 4 3 2 1

Milyennek tartja a temető állapotát?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett a temetőrenddel 
(nyitvatartás, gépkocsival történő behajtás)?
 5 4 3 2 1

Milyen a város közbiztonsága?
 5 4 3 2 1

Ön szerint mely területek szorulnának foko-
zottabb ellenőrzésre?

Szokott-e találkozni a köztereken kóbor, 
gazdátlan állatokkal?
igen  nem 

Nagykállóban milyen az egészségügyi ellá-
tás?
 5 4 3 2 1

Milyen további szakrendelésekre tartana 
igényt?

Milyennek tarja a szociális ellátás színvo-
nalát?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett a közétkeztetés színvo-
nalával?
 5 4 3 2 1
Az Ön javaslata:

Milyenek a szórakozási lehetőségek, prog-
ramok Nagykállóban?
 5 4 3 2 1
Az Ön javaslata:

Milyenek a sportolási lehetőségek?
 5 4 3 2 1
Az Ön javaslata:

Milyennek találja a tömegközlekedés hely-
zetét?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett a városban található ke-
rékpárutak számával?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett a bicikliutak állapotá-
val, minőségével?
 5 4 3 2 1

Milyennek tartja a középületek állapotát?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett a kulturális élettel?
 5 4 3 2 1
Az Ön javaslata:

Milyennek tartja a városban megrendezésre 
kerülő rendezvényeket?
 5 4 3 2 1
Az Ön javaslata:

Mennyire ismeri a helyi művészeti csopor-
tok, egyesületek, egyéni alkotók, előadók 
tevékenységét?
 5 4 3 2 1

Mennyire elégedett az önkormányzati ügy-
intézéssel?
 5 4 3 2 1

Volt–e Önnek (családjának) az elmúlt egy 
évben ügyintézni valója ? 
igen  nem 

Milyennek találta az ügyintézés gördülé-
kenységét? 
 5 4 3 2 1

Véleménye szerint jelenleg milyen az ön-
kormányzat és a lakosság közötti kommu-
nikáció? 
 5 4 3 2 1

Eljutnak-e Önhöz az önkormányzattal kap-
csolatos hírek? 
igen  részben  nem

Honnan tájékozódik?
helyi újság  helyi televízió
egyéb/megyei sajtótermék  internet 

Ön támogatná a gombaüzem megvalósítá-
sát Nagykállóban?
igen  nem 
Amennyiben igen a válasza, akkor miért?

Amennyiben nem a válasza, akkor miért?

Támogatná, hogy az üzem megépítésével új 
munkahelyeket teremtsenek Nagykállóban?
igen  nem 

Támogatná, hogy az üzem működésével 
nőne a helyi iparűzési adóbevétel nagysága?
igen  nem 

Az Ön további javaslatai, megoldásra váró 
problémái:

Válaszadó
Neme:  Kora: 
Háztartás nagysága / fő: 
Válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége:

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassa 
el a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
elhelyezett véleményládába, vagy küldje el 

postai úton, lezárt borítékban  
(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.).

KÉRDŐÍV
NAGYKÁLLÓ VÁROS MŰKÖDÉSE

Ön támogatja a rendezvényközpont megépí-
tését Nagykállóban?
igen  nem 
Amennyiben igen a válasza, akkor miért?

Amennyiben nem a válasza, akkor miért?

Mi a véleménye az épület terveiről?
 5 4 3 2 1
(a tervek ITT: www.nagykallo.hu /epulhet-a-

rendezvenykozpont-nagykalloban/ és a régi 
művelődési központ homlokzatán is megte-
kinthetők)

Mi a véleménye a belső tér kialakításáról, a 
benti architektúráról?
 5 4 3 2 1

Mi a véleménye a színházterem (előadói tér) 
kialakításáról?
 5 4 3 2 1

Mi a véleménye a külső homlokzat látvány-
tervéről?
 5 4 3 2 1

Mi a véleménye a kétfunkciós színpadról, 
amely zárt térben tartott előadásokra és 
szabadtéri bemutatókra egyaránt alkalmas 
lenne?
 5 4 3 2 1
Milyennek tartja a rendezvényközpont mel-
letti pihenőpark, zöldsétány kialakításának 
látványtervét?
 5 4 3 2 1

Támogatná, hogy a rendezvényközpont 
megépítésével Nagykálló Város Önkor-
mányzata vállaljon – amennyiben ez kezel-
hető – plusz anyagi terhet?
igen  nem 

Ezzel kapcsolatban Önnek mi a javaslata?

Válaszadó
Neme:  Kora: 
Háztartás nagysága / fő: 
Válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége:

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet juttassa 
el a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
elhelyezett véleményládába, vagy küldje el 

postai úton, lezárt borítékban  
(4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.).

KÉRDŐÍV
RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉPÍTÉSE NAGYKÁLLÓBAN
















Közélet nagyKállói hírmondó4

Nagykállói alkotók, művészek

Alkoss hidat!

Idén sem maradt 
el a meglepetés

Nőjenek nagyra!

Kilencven éves köszöntése

Kocsisné Tündik Tünde mozgal-
mas életet él, melyben megfér 
egymás társaságában a motoros 
bőrruha és a csipkés öv egyaránt.
Nagycsaládot igazgat, szenvedélye 
a motorozás mellett a csipkeverés, 
melyet nevelőszülői tanácsadó 
hivatásába is sikeresen beépít.

Hogy lépett a csipkekészítők 
útjára?
Nagyon megfogott és kíváncsivá tett 
a csipkeverés, így 2005 őszén je-
lentkeztem egy tanfolyamra, melyet 
Félegyházi Józsefné, Ancika tartott. 
Az alapoktól kezdve oktatott a vert 
csipke készítésének fortélyaira. Köz-
ben a sok ügyes kezű tagot számláló 
helyi csipkeverő kör tagja lettem, s 
később egy csipkekészítő szakmun-
kásképző tanfolyamot is elvégeztem. 
2009-ben a Nagykállói Népművé-
szeti Egyesülethez csatlakozott a mi 
körünk is. Ma már a vezetőségben 
is tevékenykedem, rendszeresen pá-

lyázunk Ancikával, így a korábban 
pályázati forrásból megvalósított 
Alkotó délután címmel megtartott 
foglalkozásunkat, decembertől foly-
tathattuk egy újabb sikeres pályázat-
nak köszönhetően. 

Mi határozza meg a csipkeverést, 
s milyen technikái vannak?
Bizonyos alapdolgok szükségesek 
hozzá: verőke, párna, cérna, minta. 
Magunktól nem tudjuk elkezdeni, így 
oktató mindenképpen kell hozzá. A 
csipkeverés időigényes, de ha érdekel 
és gyönyörködtet minket, akkor meg-

tanulható. Fontos, hogy műhelyrajz-
ból alkossunk, mert ha nem látjuk át, 
nem tudjuk megcsinálni az adott mo-
tívumot. Ha megtanuljuk, akkor már 
tudunk tervezni. Ha tervezünk, akkor 
rájövünk a buktatóira, hogy mit kell 
látnunk előre, hogyan tudjuk vezetni 
a szálat, ha nem, akkor elvesztünk. 
Készítettem olyan motívumot, ami 
50-80 verőkét is igényelt.
A csipkekészítésen belül több táj-
egységet, illetve technikát különböz-
tetünk meg. A vert csipke mellett van 
frivolitás, höveji, Hunnia, varrott 
csipke, stb. Ancikától mindig tanu-
lunk új technikákat.

A csipkéit szokta vinni kiállításra, 
megméretésre?
A Nagykálló Kincsei kiállításon 
minden évben szerepel munkám, de 
szoktam zsűriztetni, s országos meg-
mérettetéseken is indulok. Többször 
értem el helyezést. Pályáztam töb-
bek között Békéscsabán, Budapes-

ten, s természetesen két évente a 
nagykállói csipkekészítők nemzet-
közi találkozójára is.

Mi volt a legidőigényesebb mun-
kája?
Egy pályázatra készítettem ajaki 
vizitkét vert csipkével, mely külön-
díjas lett.

Van, aki tovább vigye a családban 
a csipkeverést?
A kisebb lányom, Kiara már sok dol-
got elsajátított. Van érzéke hozzá, 
ügyes a keze és átlátja a szálvezetést. 
Nagy büszkeség számomra, hogy 
már első helyezést is szerzett ifjúsági 
kategóriában.

Karácsonyra milyen csipkék 
készülnek?
Szeretem meglepni a szeretteimet, 
pl. vert csipkéből készítek medált, 
vagy szép virágot képkeretben.

Surányi Melinda

Ahogy a korábbi években, úgy idén 
is, kedves meglepetéssel ajándékoz-
ta meg a gyerekeket a Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapítvány ku-
ratóriuma. Hiszen ők azok, akik leg-
inkább várják az év végi ünnepeket 
és a meglepetéseket, ajándékokat. 
Az alapítvány kuratóriumának tag-
jai ennek jegyében lepték meg a ki-
sebbeket és a kicsivel nagyobbakat 
december 4-én. Hatvan ajándékcso-
magot állítottak össze, amelyekbe 
ezúttal is a gyerekeknek szánt édes-
ség és gyümölcs mellé különböző 
tartós élelmiszereket is raktak. Az 
alapítvány célja, hogy lehetőségei-
hez mérten támogassa azokat a csa-
ládokat, amelyek beteg gyermekeket 
nevelnek Nagykállóban.

Köztudott, hogy Nagykálló-
Harandon a tó, és az azt tápláló, 
többletvizet elvezető Kállai-főfolyás 
a Magyar Állam tulajdonában és a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság (FETIVIZIG) vagyonkezelé-
sében van. A FETIVIZIG szakem-
berei a közelmúltban kezdték el a 
víztározó rekonstrukcióját, illetve a 
főfolyás és közvetlen környezetének 

felújítását, ami érinti majd a Kállai-
főfolyáson átvezető kezdetleges hi-
dat is.
Nagykálló Város Önkormányzata kí-
váncsi a lakosság véleményére ezzel 
kapcsolatban, így felkéri a városla-
kókat, hogy alkossanak, tervezzenek 
hidat a csatorna fölé (a mellékelt fo-
tót felhasználva), majd az elkészült 
terveket juttassák el a Polgármesteri 

Hivatal ügyfélszolgálatán kihelye-
zett véleményládába, vagy küldjék 
el postán (4320 Nagykálló, Kállai 
Kettős tér 1. szám). 
A szakmai zsűri által kiválasztott 
terv készítője értékes jutalomban ré-
szesülhet: belépőt kap a 2020. július 
25. és augusztus 2. között megren-
dezésre kerülő 36. Téka Népművé-
szeti Tábor foglalkozásaira.

Tervezz hidat a Kállai-főfolyás fölé!





Idén ősszel szép hagyományt 
elevenítettek fel Nagykállóban. 
A Cuker tanyai városrészben, 
a Születések parkjában, újra 
facsemetéket telepítettek a hoz-
zátartozók a családokba érkező 
újszülöttek örömére.

- Még 2010-ben indult a kezdemé-
nyezés – a lakosság nagy örömére -, 
hogy a vasút mellett, a Nagybalkányi 
és a Szakolyi út által határolt terüle-
ten, egy parkot alakítsanak ki. Maga 
az akció elérte a célját, mert a koráb-
bi években és idén is nagyon sokan 
ültettek fát a parkba, s ezt a hagyo-
mányt a következő években is sze-
retnénk tovább folytatni - tájékozta-

tott Horváth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere. - Idén több mint 
50-en jelentkeztek felhívásunkra, 
illetve néhány olyan család is érke-
zett, akiknek a korábban ültetett fája 
kiszáradt, vagy kitörték. A terüle-
ten ezúttal platán, hárs, japánakác, 
szomorúfűz, vadgesztenye, juhar, 
kocsányos tölgy, nyír- és májusfa 
csemetéket ültettek ki a családok – 
tette hozzá Horváth Tibor, aki nem 
csak városvezetőként vett részt az 
eseményen, hanem édesapaként is, 
ugyanis kilenc hónapos kislányának 
ültettek egy fűzfacsemetét.
A polgármester elmondta még, 
hogy a jövő évben az önkormány-
zat a fásítás mellett szeretné tovább 

fejleszteni a területet ún. sétautak 
kialakításával, padok, lámpák kihe-
lyezésével, hogy a fák mellett való-
ban élettel teljen meg a Születések 
parkja, ne csak évente egyszer a fák 
kiültetésekor.

Sziklai Györgyöt kilencvenedik 
születésnapja alkalmából köszön-
tötték december elején. A szépko-
rú városlakónak a miniszterelnök 
jegyezte emléklapot, az önkor-
mányzat ajándékát és jókívánsá-
gait Horváth Tibor polgármester 
adta át.

Az ünnepelt, tősgyökeres nagykállói 
családba született 1929. december 
4-én. Itt járt iskolába, közben, mint 
mondja, „tett egy kis kitérőt” a Do-
nyec-medencébe, ahová 16 évesen 
vitték el 1945-ben málenkij robot-
ra, 26 nagykállói lakossal együtt. A 
szinte még gyerek fiatalember egy 
évig dolgozott szénbányában. Ha-
zatérése után folytatta tanulmányait, 
de egyetemre már nem járhatott csa-
ládja „megbélyegzése”, származása, 
politikai nézetei miatt. 
Gyuri bácsi aktív éveiben, 35 éven 
át, a Tiszántúli Áramszolgáltató 

Vállalatnál dolgozott. Feleségével 
1952-ben kötöttek házasságot, akit 
öt éve veszített el. Három gyerme-
kük, nyolc unokájuk öt dédunokájuk 
született. 
A mai napig is tevékeny nyugdíjas 
elsősorban olvasással tölti idejét. 
Lakásában egy kisebb könyvtárra 
való könyvgyűjteménye van. Rajong 
a történelemért, így főleg ezeket a 
köteteket lapozgatja előszeretettel. 
Mikor pedig az időjárás megengedi, 
a kertjét, a szőlőjét gondozza.
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A Nagykállói Népművészeti Egyesület és a Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

„IX. NAGYKÁLLÓ KINCSEI”  
címmel kiállítást rendez. 

Szeretnénk megmutatni, hogy a nagykállói emberek milyen sokrétű, 
szemet gyönyörködtető alkotásokat tudnak létrehozni, bemutatni  

(pl. kosár, csuhé, gyöngy, hímzés, csipke, faragás, festmény, gyertya, 
üveg, üvegfestés, makett, bőr, szőttes, baba, nemez, kerámia,  

selyemfestés stb.)
 Kérjük azon kedves nagykállói lakosokat, akik két kezük munká-
jával készítenek valami szépet, vegyenek részt a 2020. januárban 

tartandó kiállításon alkotásaikkal.
A tárgyak leadási ideje: 2020. január 9. és 14. 13-17 óra között,

január 13. 13-15 óra.
A tárgyak leadásának helye: a Ratkó József Városi Könyvtár 

(Nagykálló, Korányi Frigyes út 1.)
A kiállítás időtartama: 2020. január 22. - 2020. február 05. 
A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.  

(H-SZ-P: 9-15 óra, K-CS: 9-17 óra)
A kiállítás megnyitója: 2020. január 22. 17 óra

Ratkó József Városi Könyvtár

Szeretettel várunk minden jelentkezőt és érdeklődőt! 
Részletes információ:

Félegyházi Józsefné személyesen, telefonon: +36 42 263 16, +36 20 985 1150,
Bornemisza Andrea +36 20 24 24566

A Szőke család is ültetett fát



Folytatás az 1. oldalról!
A zenekar munkásságát már a ko-
rábbi években is számos szakmai és 
egyéb díjjal ismerték el: 2008-ban 
például Nagykálló Kultúrájáért-dí-
jat adományozott részükre a város 
önkormányzata. A tavalyi év szin-
tén emlékezetes marad számukra, 
mert amellett, hogy jubileumi évet 
tartottak, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Értéktár Bizottság 
döntése nyomán, a Bürkös Zenekar 
hagyományőrző művészeti tevé-
kenysége révén a megyei értékek 
sorát gazdagíthatja. 2018-ban átve-
hették a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés Szentpétery 
Zsigmond kitüntető díjat is a me-
gye népzenei és népdal kincsének 
gyűjtéséért és ápolásáért, továbbá 
Nagykálló Város Önkormányzatá-

tól az Ámos Imre-díjat a város kul-
turális, művészeti életében hosszú 
időn át kiemelkedő munkát végző 

közösségként. Idén pedig a jók kö-
zött is a legjobbaknak járó kitünte-
tést kapták meg.

nagyKállói hírmondó oKtatás, Kultúra

Karácsony előtt már megszo-
kott, hogy különböző egyházak, 
jótékonysági szervezetek adomá-
nyozásra szólítanak bennünket 
súlyosan beteg kisgyermekek 
gyógyulása érdekében, szegény 
sorsú családok karácsonyi élelmé-
re, téli, meleg ruhát gyűjtve, vagy 
szerencsétlenül jártak megsegíté-
sére.  

Vajon milyen előzményei vannak vá-
rosunkban a jótékony adakozásnak, 
a közgyűjtésnek? A legrégibb adat 
1644-ből való. Ekkoriban rendsze-
resen raboltak el földjükön dolgozó 
embereket a törökök a határból. Egy 
levéltári irat szerint Vonza Ilona asz-
szony, Bak Miklós katona özvegye 
nyilatkozik arról, hogy a haranghi 
kapu melletti, kállói házát megvet-
te a település a szegények ispotálya 
(kórháza) számára. A kis kórház 
adományokból működött. „Jótevő” 
lelkek felváltva vittek élelmet, taka-
rót, tiszta ruhát a hozzátartozó nélkül 
maradt szegényeknek. 
Adományokból működött a kállói 
csodarabbi által létrehozott „Betege-
ket gyámolító egylet” is az 1700-as 
évek végén. A vallásos zsidó ember 
napi kötelessége volt a rászorulók se-
gítése.  A vármegyeház építése 1769 
és 1780 között többször elakadt pénz-
hiány miatt, és ha hihetetlennek tűnik 
is, az építkezés folytatásához köz-
gyűjtéshez folyamodtak az elöljárók.

A Dr. Korányi Frigyes által 1864-
ben alapított járványkórház a kitörni 
készülő pestisjárvány megfékezése 
érdekében született (ma is áll az épü-
lete!). Kezdetben jótékonysági fenn-
tartású, egyleti kórházként műkö-
dött, 1874-től lett megyei intézmény. 
Hogy 1899-re a kezdetben 8 ágyas-
ról 84 ágyas, jól működő gyógyító 
hellyé fejlődjön, hatalmas szerepe 
volt a 20 évig itt lakó Jósa András fő-
orvosnak Az adakozásban maga járt 
élen: saját házára jelzálogkölcsönt 
vett fel, 2 évig nem vette fel a fizeté-
sét, segédorvosát magánvagyonából 
fizette, bemutattatta a Kállai Kettőst 
a Megyebálon jótékonysági céllal, 
színjátszó csoportot szervezett, be-
járta a megyét és a bevételből új ágy, 
ágynemű, kórházi felszerelés lett.
1869-ben, amint az osztrákokkal való 
kiegyezés ezt lehetővé tette, Bleuer 
Miklós orvos, a Takarékpénztár 
Igazgatójaként közgyűjtést kezde-
ményezett Nagykállóban létesítendő 
gimnázium javára. A támogatások 
olyan szépen gyűltek, hogy más-
fél év múlva megvásárolták az első 
megyei állami gimnázium számára a 
volt Budai épületét és az intézmény 
150 éve megkezdte működését.
Gyakran találjuk nyomait jótékony 
adakozásnak az első világháború 
idején. 1914 karácsonya előtt az ado-
mányokról beszámolt a Nagykálló 
és vidéke című, helyi nyomdában 
készült hetilap. Az összeget szigorú 

feltételekkel kijelölt kuratórium osz-
totta el a rászorulók között. De volt 
olyan adományozó, aki köteg gyúj-
tósnak való szalmát adott, míg más 
2 üveg befőttet. Dános gyógyszerész 
úr elsősegélynyújtáshoz adott köt-
szert, fertőtlenítő szert – a sportsérü-
lések esetére. 
1948-ban a szabadságharc 100. év-
fordulóján Nagykálló lakossága köz-
gyűjtésből állíttatta a főtér parkjában 
a Szabadság szobrot. 1956 októbe-
rében ez a szobor megsemmisült, de 
két hónap után újabb közadakozás-
ból készült a ma is álló emlék.
2002-ben Hodászi Jánosné tanítónő 
kezdeményezésével és munkálko-
dása révén került a régi református 
parókia falára márványtábla, Kodály 
Zoltán nagykállói gyűjtőútjainak 
emlékére. Adományokból lett érté-
kes örökségünk sora hosszabb, mint 
amit ez a cikk megenged... 
Hamarosan újabb közgyűjtés indul, 
ezúttal Korányi Frigyes omladozó 
szülőházáért, annak felújításáért, 
benne a kiállítások újbóli megnyi-
tásáért. A cél érdekében alakult 
Nagykállói Patrióták Köre és támo-
gatóik abban a reményben kérik vá-
rosunk vezető testületét az adomá-
nyokat befogadó számla mielőbbi 
létrehozására és arra, hogy a támo-
gatások összegét olyan figyelemmel, 
tisztességgel és hűséggel kezeljék, 
ahogyan azt elődeink tették!
Kérjük azokat, akik egyet értenek 
szándékunkkal, jelezzék támogató 
egyetértésüket! (harsanyi_gezane @
freemail.hu)

Harsányi Gézáné

A 2019. december 12-én tartott tes-
tületi ülésen is napirendre került 
a Korányi Emlékház felújításának 
ügye. A testület tagjai támogatásuk-
ról biztosították a civil kezdeménye-
zést, emellett keresik annak lehetősé-
gét, hogy minél előbb megtörténjen 
az épület rekonstrukciója.

Közgyűjtés Nagykállóban

Újabb rangos díjat kapott a 
Bürkös Zenekar

„Csak énekelj, mert az 
ének szép dolog!”

A felújításra váró Korányi ház

A jók között is a legjobbak

Idén már nyolcadik alkalommal 
adott otthont Nagykálló a Kállai 
Kettős Kórustalálkozónak. A 
dalos versengés célja egyrészt, 
hogy bemutatkozási lehetőséget 
teremtsen a kiemelkedő színvo-
nalú együtteseknek, másrészt, 
hogy fórumot adjon kortárs 
magyar és európai kórusművek 
megismerésének. 

A rendezvény megszervezésének 
apropóját az adta, hogy Kodály 
Zoltán 1926 őszén Nagykállóban 
járt, ahol bemutatták neki a Kállai 
Kettőst, melynek dallamát a zene-
szerző ezt követően jegyezte le. 
Ennek emlékére szervezték meg 
az első találkozót 2002-ben. Az 
immár VIII. Kállai Kettős Kórus-
találkozón kilenc megyei énekkar 
vett részt.
A rendezvény ezúttal nem a szakmai 
bemutatókkal, hanem megemléke-
zéssel és koszorúzással kezdődött 
a régi református parókia épülete 
előtt, ahol a találkozó főszervezője, 
Kerezsiné dr. Kulcsár Annamária 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
Harsányi Gézáné felelevenítette 
Kodály Zoltán 93 évvel ezelőtt tett 
nagykállói látogatását. Ezután a 

Nagykállói Daloskör tagjainak mű-
sora következett, majd az együtte-
sek megkoszorúzták Kodály Zoltán 
emléktábláját. 
A program aztán a szakmai be-
mutatókkal folytatódott a Korányi 
Frigyes Görögkatolikus Általános 
Iskola és Gimnázium épületében, 
ahol magát a rendezvényt Horváth 
Tibor, Nagykálló Város polgár-
mestere nyitotta meg, aki örömét 
fejezte ki, hogy ezúttal is alkalom 
nyílt városunkban a rangos zenei 
találkozó megszervezésére.
A fellépő énekkarok előadását szak-
értő zsűri értékelte, amelynek tagja 
volt: Ferencziné dr. Ács Ildikó, a 
Nyíregyházi Egyetem rektor-he-
lyettese, Gebri József, nyugalma-
zott főiskolai docens és Kiss Csaba 
karnagy, tanszékvezető főiskolai 
docens.
A VIII. Kállai Kettős Kórusta-
lálkozó Nagydíját a Zenebarátok 
Kórusa (Mátészalka) vehette át. A 
zsűri döntése alapján Nívódíjat a 
nagykállói Cantarella Kamarakó-
rus és a Terra-Dada Kamarakórus 
(Tiszadada) kapott, míg Pásztor 
Margitot (a Meglepetés Énekegyüt-
tes szólistáját) különdíjjal jutal-
mazták. 

A két nagykállói énekkar: a Cantarella kórus és a Meglepetés Énekegyüttes is 
bemutatkozott a zsűri és a közönség előtt. 
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A Nagykállói Református Egy-
házközség volt a házigazdája a 
REformátus FIatalok SZövetsége 
(REFISZ) 2019. november 30-ai 
alkalmának. A szövetség célja, 
hogy személyes közelségbe hozzák 
a fiatalok számára elsősorban az 
Úristent, másrészt mindazokat a 
fiatalokat, akik már ismerik Őt.

A novemberi találkozón mintegy 
180 fiatal gyűlt össze, hogy jól érez-
ze magát és érezzék Isten jó közel-
ségét is. Jóérzésben nem volt hiány! 
A református műemléktemplom ál-
dott játszó és játékos térré változott. 
A hosszú folyosón igyekeztünk a 
tömegből egy névsort felállítani. A 
padokra felállva pedig nagyságsor-
rendet kellett kialakítani. Ezek a fel-
adatok megmutatták, hogy az öröm 
Isten ajándéka és helyet ad erre az 

Ő saját házában is. Ezt követően 
előadást tartott Pogrányi Károly lel-
kész, bizonyságtételt hallottunk egy 
fiatal szerelmestől, majd kiscsopor-
tos beszélgetésekre mentünk, ahol 
10-13 fős körben arról volt szó, ami 
a nap témája: Mit képzelsz magad-
ról? Végül dicsőítéssel zártuk az 
alkalmat. A jelenlévő korosztály 12 
évestől 25 évesig képviseltette ma-
gát. A Nagykállói Református Egy-

házközség más módon is igyekezett 
kedvében járni a gyerekeknek, fia-
taloknak december hónapban. Mi-
kuláskor az Akácos utcai Közösségi 
Házban járultunk hozzá a gyerekek 
csomagajándékozásához. 
Adventben az idősekről sem feled-
keztünk meg, december 15-én kis 
műsorral vendégeskedtünk az Idő-
sek Otthona lakói számára.

Repelik Zsuzsanna Eszter

2020. január 12. (vasárnap)
10:30 családi istentisztelet – szolgál az 5. évfolyam
Január 26. (vasárnap)
10:30 úrvacsorás istentisztelet
14:00 úrvacsorás istentisztelet
Február 16. Házasság Hete áldó alkalom
Szeretettel várjuk azon házaspárokat, akik 2020-ban jubilálnak és a 
helyi református templomban esküdtek. Jöjjenek, ünnepeljék velünk 
szövetségüket az Úrnak hálát adva!
Állandó alkalmaink:
Kékkereszt - szenvedélybetegségből szabadulni vágyók alkalma
Bibliaóra, férfikör, ifjúsági alkalom
Részletek a közösségi oldalon: Facebook - Nagykállói Református 
Egyházközség

Ifjúsági találkozó Nagykállóban Januári alkalmak a Nagykállói 
Református Egyházközségben
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Karácsony, az istenismeret 
világossága

Mozdulni kellene!

Karácsonyi köszöntés

Mozdulni kellene! Valami olyan szépet véghez vinni adventben, amit nem szoktunk. Karácsonykor olyan ked-
vességgel lenni mások iránt, amilyennel nem voltunk már régen, vagy sosem... Mert nem arra van szükségünk, 
ami már motorikusan mozog bennünk vagy monotonon mozgat bennünket az ünnepben. Mozdulni kellene! Új 
és megújító, vidám és megvidámító helyzetek felé.
Ha végig gondoljuk a karácsonyi történetet, ugyanígy minden szereplőnek új irányba mozdította az életet ez a 
születés, Isten születése Jézusban. Új irányba kellett menniük, utazniuk, formálódniuk, amerre addig nem volt 
gondolatuk, dolguk, utuk. Mária adventje, első gyermekének várása volt, ami előtte még nem volt élete öröme-
inek része. József szintén nem volt eladdig sem bér- sem igazi édesapja senkinek. Különleges kimozdulás volt 
mindkettőjük életében az összeírás parancsára Betlehembe költözni. Teljesen újszerű volt a pásztorok élménye 
szentestén, hiszen olyan esti sétára indította őket az angyali jelenés, amilyenre előttük még senki nem ment: 
megnézni a Mindenható emberré létét. A keleti bölcsekről ne is beszéljünk, Messiás királyt látni egyszer mentek 
életükben, az első karácsonyon, sok-sok kilométert megtéve. 
Ha valóban isteni ünnepet akarunk, akkor engedjünk Isten megmozgatásának és engedjük, hogy olyan helyekre 
küldjön vagy invitáljon, ami eddig talán nem volt része az ünnepünknek, az életünknek. Mozdulni kellene a 
szokásosból egy kis szokatlan felé. Isten ugyanis a meglepetések Istene (is) és ott ajándékoz meg, ahonnan a leg-
kevésbé várjuk. Mozdulni kellene, szokatlan helyzetekbe, hirtelen jó cselekedetekre, váratlan örömszerzésekre, 
hogy Isteni ajándékokat kapjunk ezen a karácsonyon, ami nem hitelből, nem kizsákmányolásból, nem műanyag-
ból készült és került a fa alá, az életünkbe, hanem nagybetűs SZERETETBŐL! 

Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész

„Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.” /Tit3,4/
Első hallásra képtelenségnek tűnik, hogy az örökkévaló, végtelen hatalmú Isten emberré legyen.
Az ember mindenestül korlátozott, nem csak kezdete van létének, hanem mind fizikai léte, mind szellemének 
kifejlesztése és léte függ ettől a világtól, környezetétől. A keresztény kinyilatkoztatás egyik alaptétele, hogy Isten 
egyszülött fia az embersorssal magára vette az emberi lét korlátozottságát, az ezzel járó kiszolgáltatottságot, bele 
értve a halált. Ezt a titkot ésszel megfejteni nem lehet, csak a kinyilatkoztató Isten kegyelmi ajándékaként lehet 
hittel, boldogan elfogadni. 
A karácsony a szeretet ünnepe. De a családok, az emberek egymás iránti szeretete csak gyenge visszfénye lehet 
annak a túláradó szeretetnek, mely Isten szívéből az emberiségre, minden emberre árad. Azt, hogy ezt a min-
denre kiható, mindent fölülmúló, örök sorsunkat meghatározó szeretetet megértsük, benső megújulás szükséges, 
megtapasztalása a szeretetnek.
A betlehemi gyermekkel való találkozás, felhívás a mindennapi létre, a folytonos találkozásra az Istennel. Ne 
engedjük, hogy az olcsó ajándékozás, evés-ivás kábulatában, elfeledkezzünk a lényegről: megjelent a Szeretet, 
és élni akar a szívünkben, hogy észrevegyük Őt minden emberben!
Áldott békét az ünnepekre és az új esztendőre!

Ruszki Gábor
római katolikus plébános

   
Karácsony esti miserend a nagykállói római katolikus templomban: 
december 24. (kedd) 21.30 a gyermekek műsora
22.00 Szentmise

Az adventi időszak egyik jelképe a koszorú, a négy gyertyával, mely jel-
képezi az emberiség – az ószövetségi hagyomány szerinti négy évezredes 
– várakozását. Minden héten eggyel több gyertyát gyújtunk meg, s növek-
szik a fény. Közeledik a Világosság… Őrá várunk, adventi hittel. Szilárd 
reménnyel kérjük, szülessék meg bennünk is a szeretet.
A várakozás nem semmittevés, unatkozás, hanem „áldott állapot”. Milyen 
gyönyörű lehetősége magyar nyelvünknek, hogy az új életet hordozó asz-
szonyt, a várandós anyát – bármilyen „terhes” is legyen a szíve alatt hordo-
zott magzat súlya – „áldott állapotban” lévő asszonynak mondja.
Az adventi idő a történelem „áldott állapotát” idézi fel bennünk. Azt a hatal-
mas készülődést hozza közénk, amely az ősevangéliumi ígéretektől kezdve 
a pátriárkákon és prófétákon át ott ég a megváltást várók szívében. Évezre-
dek vajúdását sűrítjük össze ebben a négy hétben, hogy átéljük a remény-
ségben élő ember boldogságát.
A várakozás „a reménység iskolája”. Annak megvallása, hogy nem vagyunk 
elegendők önmagunknak, életünk értelmét nem találjuk meg saját kis zárt 
rendszerünkben. Bennünket Ő éltet. Aki majd jön. Adventi ember az, aki 
mindig nyitott egy nálánál nagyobb titokra. Ki lehet boldogabb? Az, akinek 
elegendő a pillanatnak élő, mindent fogyasztó „percemberkék dáridója”, 
vagy az, aki az örökkévalóság igézetében tud élni?
A várakozás „szívünk kitágítása”. Egyáltalán nem mindegy, hogy csupán 
valamire, vagy talán Valakire is képesek vagyunk várakozni. Akinek ele-
gendők a dolgok, aki mindig valami után lohol, azt könnyen elragadja a 
szerzés ördöge, s nem jut el füléhez az Érkező halk kopogása. A várakozás 
nem a kicsinyesek, önzők, irigykedők, rohanók, hanem a nagyra nőtt szívű 
emberek boldogsága. Akik a hegycsúcs felé haladva tudnak megállni, visz-
szanézni a megtett útra, tudnak hálát adni, bocsánatot kérni, s így új erőt 
nyerni. Akik „földre néző szemmel, égre néző szívvel” élik életüket.
Olyan jó tudni, hogy várakozásunk nem hiábavaló, hiszen „az igazi vilá-
gosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött” (Jn 1,9). Mindany-
nyiunk szívét beragyogja a megváltás fénye. Eljött Jézus Krisztus, hogy 
megszabadítson minket minden megkötözöttségünktől, a bűneinktől, hogy 
lelkünk sebeit begyógyítsa. Vállalta emberi sorsunkat, hogy részesülhes-
sünk Isten életében. Lehajolt hozzánk, hogy magához emeljen minket. Ne 
féljünk tőle, tárjuk szélesre szívünk kapuját előtte, fogadjuk be Őt, hadd 
töltse be egész életünket a karácsonyi fény.
Jöjj el urunk Jézus, éltess és vezess minket, te kormányozd életünk napjait, 
hogy a Te szereteted világossága ragyogjon rajtunk mindenki felé. Már nem 
istállóban kell születned, hanem a tiszta szívekben.
2019 karácsonyán sok szeretettel kívánom mindenkinek a betlehemi Kis-
ded békéjét, örömét és szeretetét, az új esztendőre pedig az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek áldását! Lipcsák Tamás 
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Köszönet

20 éves a kiskállói kápolnaKárpátaljai vendégszereplés

Tegyük értékesebbé saját magunk 
és mások életét

Karácsonyhoz, a szeretet ünne-
péhez közeledve, a Nagykálló, 
Orosi úti üzem dolgozói nevében 
szeretnénk megköszönni a Kállfó 
Közhasznú Nonprofit Kft. vezető-
inek, Szabó Józsefné Évikének és 
dr. Szabó Józsefnek az egész éves 
pozitív hozzáállásukat a munkánk-
hoz, a munkakörülményeink javí-
tásához. Fogadják tőlünk őszinte, 
szívből jövő köszönő szavainkat, 
amit mi adhatunk nekik cserébe a 
sok jóért.

Köszönjük a lehetőséget, hogy egész 
évben dolgozhattunk, így tudtunk ja-
vítani életkörülményeinken. Köszön-
jük az emberséget, a jó szót, ami ne-
künk, megváltozott munkaképességű 
embereknek a legtöbbet jelenti. Kí-
vánjuk ezt magunknak a jövőben is.
Kívánunk a Kft. vezetőinek, dolgo-
zóinak és minden nagykállói lakos-
nak kellemes karácsonyi ünnepeket 
és nagyon boldog új évet!
Kállfó Közhasznú Nonprofit Kft. 

Orosi üzem dolgozói

20 éve már, hogy a kiskállói 
kápolnát Vitai László apát úr 
megalapította a jó Isten áldásá-
val. Köszönet érte.

Több év elteltével Ruszki Gábor 
plébános atyának köszönhetően 
a városi önkormányzattal együtt-
működve, immáron felújított és 
kibővített állapotában, szépen ki-
alakított parkjával szépíti környe-

zetünket, amely alkalmas nagyobb 
ünnepi rendezvények megtartására 
is.
A hívek nagy öröme, hogy heti 
rendszerességgel részt vehetünk a 
vasárnaponként megtartott szent-
misén.
Hitünkben megerősítve, lélekben 
feltöltődve, imádkozó hálás szere-
tettel köszönjük.

Kiskállói hívek

Fájó szívvel emlékezünk 

Gebri András
halálának 3. évfordulójára. 

Szerető családja

Édesapám emlékére
Hogy egy édesapa milyen drága kincs

csak az tudja, akinek már nincs.
Drága jó szívét áldd meg atyám,

s köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám

Fájó szívvel emlékezünk

Bus Pálra,
halálának 3. évfordulóján.

Szerető felesége és családja.

„Egy könnycsepp a szemünkben érted él.
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléked.

Egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad.

Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

A római katolikus Szent Kristóf 
Karitász Csoport tagjai novem-
ber 14-16. között lelkigyakorla-
ton vettek részt Máriapócson. 

A Debrecen-Nyíregyházi Egyház-
megye karitásztagjai számára meg-
hirdetett lelkigyakorlat meghívott 
vendége Böjte Csaba ferences szer-
zetes volt, aki három előadásban 
elmélkedett arról, hogy számára 
mit jelent a rászorulók segítése.
Ahogy már Csaba testvértől meg-
szokhattuk, a saját életéből vett 
történetek elmesélésével és be-
fogadott gyermekei és családjaik 
példáján keresztül világította meg 
számunkra mondanivalóját.
Szerinte az adományok gyűjtése 
és elosztása mellett nagyon fontos, 
hogy tudjunk időt szánni a meg-
hallgatásra, beszéljünk a problé-
mákról és próbáljunk megoldást 
találni rájuk. Fontos, hogy azok az 

emberek, akiknek segíteni próbá-
lunk, érezzék, hogy embertásként 
fordulunk hozzájuk, megpróbálunk 
segíteni a megoldáskeresésben, de 
alapvetően nekik van tennivalójuk 
sorsuk jobbra fordításában.
Minden lehetőséget vegyünk ko-
molyan és ragadjunk meg, ha azzal 
jobbá tehetjük valaki életét.
Elmesélt egy történetet egy kétkezi 
munkából élő erdélyi emberről, aki 
egy fűrésszel levágta a kezét. Két-
ségbeesetten szaladt az orvosokhoz, 
hogy visszavarrják, de nem tudtak 
segíteni rajta, továbbküldték. Végül 
eljutott egy kórházba, ahol azt mond-
ták neki, hogy nem érdemes elvégez-
ni a műtétet, mert csak egyszázalék 
esély van arra, hogy a visszavarrt 
keze működőképes legyen.
Emberünk nagyon hitt a gyógyulá-
sában, számára ez volt az egyetlen 
esély, végül ráálltak az orvosok a 
műtétre.

Most már csak a csuklóján lévő heg 
emlékezteti a balesetre, a kezét tel-
jesen jól tudja használni.
Csaba testvér szerint ezt a fajta 
mély hitet, bizalmat kell megkeres-
ni magunkban is, hogy élhetőbbé, 
értékesebbé tehessük saját magunk 
és mások életét is.
A legfontosabb feladatnak tartja azt 
is, hogy beemeljük a rászorulókat 
az egyház vérkeringésébe.
Az utolsó napon Gáspár Mátyás 
atya, ajaki plébános osztotta meg 
velünk mélyreható, csodálatos 
gondolatait az oltáriszentségről, 
mindezt a 2020-as Nemzetközi 
Eukarisztikus Kongresszusra való 
felkészülés jegyében.
E három rendkívül tartalmas nap 
lehetőséget adott számunkra nem-
csak a tapasztalatcserére, feltöltő-
désre, de hitéletünk megújításában 
is eredményes volt.

Hekmanné Balogh Erzsébet

Az Őszi Napfény Nyugdíjas Egye-
sület a Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) és Técsői 
Alapszervezete elnökének meghívá-
sára érkezett az Arany Ősz Nemzet-
közi Kórus és Néptánctalálkozóra a 
kárpátaljai városba. Técső 2003 óta 
Nagykálló testvérvárosa, lakossága 
9000 fő, harmada magyar. A kul-
turális szövetség 1989-ben alakult, 
összefogja a környező településeken 
élő magyarokat, egyéni felajánlá-
sokból és támogatásokból működik. 
Ezt a találkozót megalakulásuk óta 
minden évben megrendezik, bevon-
va, tanítva a fiatalabb korosztályt is, 
hogy a magyar hagyományok meg-
maradjanak.
A város központjában szép, parkos 
környezetben található a reformá-
tus és a római katolikus templom, 
melyekben magyarul tartják az is-

tentiszteletet, a misét. Sok kudarc, 
megpróbáltatás árán és sok segítő, 
tenni akaró ember összefogásával 
jutottak el idáig.
A találkozóra 18 együttes fogadta el 
a meghívást. A köszöntők után a há-
zigazda Técsői Művelődési Egylet 
női kórusa nyitotta meg a műsort. 
Másodikként a Naplemente Nótakör 
6 számból álló nótacsokorral lépett 
fel, melyet a nagyszámú közönség 
vastapssal jutalmazott. Minden cso-
portnak emléklap, egy szál virág és 

helyi grafikus által készített tányér 
volt a jutalma.
Reméljük, viszonozni tudjuk majd a 
meghívást és szívélyes fogadtatást, 
ezzel is erősítve összetartozásun-
kat!
Köszönjük polgármester úr és a kép-
viselő-testület támogatását, melyre 
a továbbiakban is számítunk, továb-
bá köszönjük Széplaki Tamás köz-
reműködését.

Molnár Ferencné
egyesületi tag

Karácsonyi ünnepi köszöntő

Eltelik egy esztendő, eljön az év vége.
Az év végével a meghitt, szép karácsony ünnepe.
Ezt a szép ünnepet mindenki szereti,
Ezután pedig, a szilveszter követi.

Ez az ünnep Jézus születése napja,
Ezt ünnepli az emberiség apraja és nagyja.
Családoknak meghitt kedves ünnepe,
Ebben rejtőzik az emberek szeretete.

Kicsi Jézus, lelkünk gyertyafénye,
Minden családnak boldog reménysége.
Adj bátorítást e küzdelmes életben,
Élhessünk mindig igaz békességben.

Istenem adj áldást kicsiny városunkra,
Nyugodt, békés életet minden családra.
Mert a te békédben élni öröm és áldás,
Az életben pedig igaz boldogulás.

Ember ne szögezd le mindig szemeid a földre.
Nézz föl inkább gyakortan az égre.
Olykor sóhajts föl, mindig jó nagyot.
Mondd, „Istenem én is a te gyermeked vagyok”.

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánok  
városunk lakóinak!

id. Szilvási Árpád

Színpadon a Naplemente Nótakör

7



mozaiK nagyKállói hírmondó

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2020. január 21. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2020. január 30-án jelenik meg.  

Lapzárta: 2020. január 21.

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Tisza Józsefné (Nefelejcs u.)
Szilágyi Györgyné (Orosi út)
Monori István (Hársfa u.)
Vadai József (Széchenyi út)
Kémeri Jánosné (Arany J. u.)
Katona Tiborné (Szent I. u.)
Viszokai György (Május 1. u.)
Adonyi Attila (Bem u.)
Szabó Lajos (Móricz Zs. u.)
Varga Béla (Ibolya u.)
Tóth-Kondor Amira (Mártírok útja)

ELHUNYTAK  
2019. november – december

|

Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

I N G A T L A N
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szobás, 
fürdőszobás, nagy nappalis, kertes, családi 
ház eladó. Telefon: +36 20 955 4171
Nagykálló, Kállai É. u. 34. szám alatt 2 
szobás, ebédlős, fürdőszobás, cserépkályha 
fűtésű ház eladó. Az ingatlan tehermentes. 
Irányár: 3 MFt. Érdeklődni a helyszínen.
Nagykálló, Korányi F. úton 3 szobás, ét-
kezős szigetelt ház 2 garázzsal, nagy fedett 
terasszal eladó. Telefon: +36 20 370 3205 
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gim-
názium közelében 2 szobás, fürdőszobás, 
kettős fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű 
kazán), felújítást igénylő, régi típusú, ker-
tes családi ház eladó. Telefon: (42) 264 400 
vagy +36 30 435 4921
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő, 4 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával 
– melléképülettel. Kisebb lakáscsere is ér-
dekel. Telefon: +36 20 315 4687

Nagykálló központjában, csendes, nyu-
godt környezetben eladó egy 776 nm-es tel-
ken lévő 110 nm-es, 2,5 szobás családi ház, 
felújított fürdőszobával, kettős fűtésrend-
szerrel (gáz- és vegyes tüzelésű új kazán), 
udvaron melléképületekkel, konyhakerttel. 
Telefon: +36 70 348 0175
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, 
nappalis, fürdőszobás ház eladó. Telefon: 
+36 20 382 8478
Nagykálló, Zrínyi M. u. 18. fsz. 51 nm-es, 
2 szobás, felújított lakás - azonnal beköl-
tözhető – 12 nm-es pincével, egyedi fűté-
sű kazánnal és gázfűtéssel eladó. Telefon:  
+36 30 955 3653; +36 30 360 8986
Nagykálló, Nagykertiszőlőben két utcá-
ból is megközelíthető, 2100 nm-es zárt-
kerti ingatlan eladó. A telekhatáron vil-
lany van.  Telefon: +36 30 360 8986 vagy  
+36 30 955 3653
Nagykállóban, Korányi F. úton mű-
ködő üzlet saját parkolóval, hozzá-
épített minigarzonnal eladó.  Telefon:  
+36 20 562 4130 Nagykállóban eladó téglaépítésű társas-

házi lakást keresek 15 millió forintig. Tele-
fon: +36 30 318 9245 
Eladó és kiadó ingatlanokat keresek 
Nagykállóban és környékén.  Telefon:  
+36 30 839 8396
Nagykálló belvárosában eladó családi 
házat keresek 20 millió forintig. Telefon:  
+36 30 318 9245 

E L A D Á S - V É T E L
Eladó Beretta gázkazán „Smart”. Bontott 
lapradiátorok, zuhanyajtó, új etetőszék. Te-
lefon: +36 30 910 7997
Szőlődaráló, káposztagyalu, kis és nagy fa 
sózóteknő, gázpalack, új MPM gyümölcs-
centrifuga, új Moulinex zöldségaprító, he-
gesztőtrafó, villanyköszörű eladó (árban 
megegyezünk). Telefon: +36 20 954 5358
Eladó egymedencés mosogató, íróasztal, 
ebédlőasztal, komód, kempingkerékpár, szi-
vattyú, szőnyeg, demizson, zsíros kupa, női 
(fekete) kabát. Telefon: +36 70 597 4464
Franciaágy (160x200 cm) és hoz-
zá két fotel jó állapotban, olcsón eladó 
Nagykállóban. Telefon: +36 20 312 6728 
Kétszemélyes, alig használt, ágynemű-
tartós sezlon, újszerű állapotban, olcsón 
eladó. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 12. 
sz. alatt. Telefon: (42) 264 217
Eladó háztáji kézi kocsi, kukoricamor-
zsoló, 200 l terménytároló kád (vastag 
lemez), 43-as bélelt férficsizma. Telefon:  
+36 70 237 2244
Eladó elektromos-benzinmotoros fűnyíró, 
kézi kukoricamorzsoló, réz teraszlámpák, 
RK 43 rotációs kapa, korongfűrész tengely, 
lovas eke, Wartburg elektronikai alkatré-
szek. Telefon: (42) 797 042
Eladó nagyteljesítményű Zsiguli motor 
váltóval, láncos szecskavágó, mérleg (5 
mázsáig mér), nagyteljesítményű elektro-
mos kukoricamorzsoló. Érdeklődni lehet: 
naponta 18 óra után. Telefon: (42) 264 396

Bódi István  
70 éves

Születésnapodon  
nem kívánunk egyebet:

csendes lépteidet  
kísérje szeretet.

Szívünk szeret, ezt ne feledd!
A legtöbb mit adhatunk,

a családi szeretet. 
Szerető feleséged,  

gyermekeid, unokáid

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Nagykálló központjában, a volt Pálma  
presszóval szemben, igényesen kialakitott  
20 m2-es helyiség, plusz szolgálati mosdó,  
klímás fűtéssel-hűtéssel, vállalkozási célra 

(üzlet, iroda egyéb szolgáltatói tevékenységre) 
kiadó. Parkolási lehetőség az udvarban.

Érdeklődni lehet: +36 30 935 6345
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