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A nyugdíjasok esetében 2020-ban 
különösen nagy szükség van a 
plusz segítségre, Nagykálló Város 
Önkormányzata ezért, hasonló-
képpen mint tavaly, az év végi 
ünnepekhez közeledve karácsonyi 
utalvánnyal ajándékozza meg őket.

Karácsonyi csomag helyett, idén sza-
badon felhasználható, egyenként 3500 
forint értékű, utalvánnyal ajándékoz-
za meg a nagykállói önkormányzat a 
település 65 év fölötti lakosait. Ez év-
ben különösen sokan szorulnak segít-
ségre, hiszen a járványhelyzet miatt a 
lakosság egy részének bizonytalanná 
vált az anyagi helyzete, valamint az 
élelmiszerárak emelkedése is sok 
pénztárcát megvisel - kiváltképpen a 
nyugdíjasokét.
-Tavasszal mindannyiunkat váratlanul 
ért a járvány első hulláma, sok család 
került nehéz helyzetbe, ezért az év 
végére szánt csomagokat már ekkor 
kiosztottuk a lakosságnak. A járvány 
sajnos nem enyhül, ezért javaslatot 
tettem a képviselő-testület tagjainak, 
hogy a legveszélyeztetettebb és leg-
inkább rászoruló korosztályt, a nyug-
díjasokat részesítsük támogatásban. 
Jómagam és képviselőtársaim évek 

óta elhivatottak vagyunk a karácsonyi 
ajándékozás iránt, így azon dol-
goztunk, hogy a tavaszi mellé 
karácsonykor is adhassunk! – mond-
ta Horváth Tibor, Nagykálló Város 
polgármestere. – A szokásos élelmi-
szercsomagot ezúttal nem tartottuk 
ajánlatosnak, így annak lehetőségét 
már korábban elvetettük, úgy gon-
doltuk, költse mindenki arra a támo-
gatást, amire leginkább szüksége van. 
A gazdasági nehézségek ellenére, az 
önkormányzat határozott követelés 
behajtásának köszönhetően, sikerült 
megteremteni az ajándékutalványok 
fedezetéül szolgáló összeget, hogy 
ezzel segíthessünk az időseknek, idén 
másodszor is adhassunk!
A városvezetőtől megtudtuk, hogy a 
szabadon felhasználható 3500 Ft ér-
tékű vásárlási utalványt Nagykálló 
Város Önkormányzat munkatársai a 
65 év fölötti, nagykállói bejelentett 
lakcímmel rendelkező lakosainak ad-
ják át, várhatóan még az év végéig. 
Az utalványt a jogosultak az élelmi-
szerboltban kapható bármely termék 
vásárlására felhasználhatják, azokban 
a nagykállói üzletekben, amelyekkel 
előzőleg az önkormányzat szerződést 
köt.

Karácsonyi utalványt kapnak 
a nyugdíjasok

Elkezdődött a benépesítés
December elején ünnepélyesen is 
megtörtént a több mint hatszáz 
millió forintos beruházásból 
megvalósult Nagykálló Vállalko-
zói Inkubátorház átadása. 

Nagykálló határában egy 2200 négy-
zetméter nagyságú önkormányzati 
területen, mindössze néhány hónap 
alatt valósult meg a modern, 1600 
négyzetméteres inkubátorház. Hor-
váth Tibor, Nagykálló Város polgár-
mestere a járványhelyzet miatt szűk 
körben megtartott átadóünnepségen 
elmondta, hogy ennek a beruhá-
zásnak köszönhetően nem csak öt 
üzemcsarnokból és három irodából 
álló épületegyüttest kaptak, hanem 
lehetőséget arra, hogy az önkor-
mányzat saját gazdasági erejét nö-
velje, új bevételekhez jusson. Az 

inkubátorházba betelepülő vállalko-
zásoknak az első és második évben 
kedvezményt biztosítanak a bérleti 

díjból és a közös költségből, ezzel 
is segítve elindulásukat. 

Folytatás a 2. oldalon!

Seszták Oszkár, dr. Simon Miklós, Schanda Tamás, Horváth Tibor az átadó-
ünnepségen Fotók: Bakos Zsolt

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és egészségben bővelkedő, 

eredményekben gazdag új esztendőt 
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Tisztelt nagykállóiak!

December van, közeledik az év vége, ami-
kor örömteli várakozás, izgatott készülődés 
jellemzi ezt az időszakot - hagyományosan. 
Idén azonban egyre gyakrabban mondjuk: 
nehéz év áll mögöttünk, a járványhelyzet 
alaposan keresztülhúzta számításainkat… 
S valóban rendkívüli esztendő az idei, 
amely sok lemondással, megpróbáltatással, 
bizonytalansággal, veszteséggel járt, amely 
során váratlan akadályokat kellett leküzde-
nünk, új élethelyzetekbe kellett beillesz-
kednünk, s ezek a hatások tagadhatatlanul 
megviselték a lelkünket is. Az idei kará-
csony éppen ezért sokkal fontosabb, mint 
eddig bármikor, mert ezúttal arra kell kon-
centrálnunk, hogy lelkileg minél jobban 
megerősödjünk feltöltődjünk az új év kez-
dése előtt. Az ünnep fénye nem halványult 
el a megpróbáltatások ellenére sem. A ka-
rácsony most azt üzeni mindannyiunknak, 
hogy gondoljuk át és tegyünk rendet a 
fontos és a kevésbé fontos dolgaink között. 
Most a legfontosabb, hogy a lelkünkben 
legyen karácsony, hogy legyünk hálásak 
azért, hogy családtagjaink körében ünne-
pelhetünk, még ha kicsit másként is, mint 
ahogy azt megszoktuk. Idén elmaradnak a 
nagy látványos, közös ünneplések is, de be 
kell látnunk: szükség van erre, hogy jövőre 
és utána legyen közös ünnepünk. 

A december mindig a számvetések ideje 
is az emberek életében. Városvezetőként, 
a lassan elköszönő 2020-as évet értékelve 
elmondhatom, hogy a rendkívüli nehézsé-
gek mellett eredményeket is hozott az esz-
tendő. Hogy csak néhányat említsek ezek 
közül: megépült a Debreceni út elején a 
sétány és a parkoló, felújítottuk a Szivár-
vány Tagóvodát, elkészült a Nagykálló 
Vállalkozói Inkubátorház, utak újultak 
meg stb. Tavasszal egészen más feladato-
kat kaptunk a kialakult járványhelyzet mi-
att, mint eddig megszoktunk, de igyekez-
tünk mindenben helyt állni. Megtettük a 
megfelelő intézkedéseket a város lakóinak 
védelme érdekében, akinek szüksége volt 
rá, egyedül maradt, bajba került, azokon 
lehetőségeink szerint segítettünk. Köszö-
net mindazoknak, akik ebben részt vettek, 
és köszönet a városi intézmények dolgo-
zóinak, akik fegyelmezetten, felelősség-
teljesen tették a dolgukat ebben a nehéz 
évben, akikre mindig lehetett számítani.
Szívből kívánom, hogy minden nagykállói 
család életébe költözzön béke, szeretet 
ezekben a napokban.

Áldott, békés ünnepeket és egy  
kiszámítható, tervezhető, boldog új évet 

kívánok mindenkinek!
Horváth Tibor

polgármester
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Lakossági tájékoztató

Elkezdődött a benépesítés

Együtt építjük Nagykálló 
jövőjét!

Folytatás az 1. oldalról!
-Büszkén mondhatom, hogy a 
kedvező bérleti feltételeknek kö-
szönhetően jelenleg már több, nem 
csak helyi vállalkozás számára tet-
tük vonzóvá az inkubátorházat, sőt 
vannak, akikkel a szerződéskötés 
a napokban megtörténik. Emellett 
a projekt keretében beszerzésre 
került multifunkciós rakodó- és 
térkőgyártógép, mind a város ja-
vát szolgálja majd – tette hozzá 
a városvezető, aki beszéde végén 
köszönetet mondott a magyar kor-
mánynak és a térség országgyűlési 
képviselőjének, hogy támogatták és 
segítették ennek a beruházásnak a 
megvalósítását.
Az eseményen elhangzott, hogy az 
inkubátorházban helyi és környék-
beli cégek végezhetnek termelő, 
szolgáltató és logisztikai tevékeny-
séget. Az új létesítménnyel pedig 
remélhetőleg nőni fog Nagykálló 
versenyképessége és a térség gaz-
dasági vonzóereje.
Dr. Simon Miklós, a választóke-
rület országgyűlési képviselője a 
térségben megvalósult fejlesztések-
ről, illetve azokról a projektekről is 
beszélt, melyek befejezését a jövő 
évre tervezik.

– Sikerült 80 TOP-os projektet már 
lezárni, míg 24 esetében jövőre 
tervezzük a befejezést. Ezeknek a 
programoknak a megvalósítására 
az utóbbi időszakban 15,7 milliárd 
forint fejlesztési forrás érkezett a 
régióba – mondta dr. Simon Mik-
lós. 
Az országgyűlési képviselő hoz-
zátette, az új inkubátorháznak kö-
szönhetően javulnak a helyi gazda-
sági feltételek, emellett szólt arról 
is, hogy Nagykállóban hamarosan 
egy önkormányzati fenntartásban 
működő új bölcsőde épülhet és egy, 
a református egyház által elnyert tá-
mogatásból, valamint elkezdődtek 
a rendezvényközpont megvalósítá-
sának munkálatai is.
Seszták Oszkár, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 
elnöke arról beszélt , hogy jelenleg 
a TOP-os fejlesztési ciklus véget ért 
(amiből a nagykállói inkubátorház 
is megvalósult), de már látják az új 
uniós költségvetési időszak keret-
rendszerét. A következő fejlesztési 
ciklus programja a Versenyképes 
Magyarországért Operatív Program 
nevet kapta, s amelynek első pályá-
zatai várhatóan a jövő év elején már 
meg is nyílnak

Az inkubátorház átadásán jelen volt 
Schanda Tamás, az Információs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) 
miniszterhelyettese is, aki elsőként 
szólt arról, hogy a kormány szá-
mára jelenleg a magyar emberek 
egészsége az elsődleges, de emel-
lett kiemelt figyelmet fordítanak a 
gazdaságvédelemre is.
-Nem csak megvédjük a hazai mun-
kahelyeket, hanem igyekszünk úja-
kat is létrehozni, ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy az elmúlt 
években a foglalkoztatási ráta 54 
százalékról 70 százalékra emel-
kedett. A vírus miatt ugyan meg-
tört valamelyest ez a lendület, de 
az Eurostat legfrissebb adatai már 
bizakodásra adnak okot – mondta 
Schanda Tamás, aki kiemelte, hogy 
Nagykállóba az elmúlt években 5 
milliárd forint támogatás érkezett. – 
Azt remélem, hogy ez az inkubátor-
ház mielőbb a helyi gazdasági élet 
központjává válik – zárta gondola-
tait az ITM miniszterhelyettese.
Nagykálló Város Önkormányzata 
661 484 000 forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert az „Ipari 
területek fejlesztése Nagykállóban” 
című, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-
00016 azonosítószámú pályázat 
megvalósítására. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.

Jogszabályi kötelezettségemnek 
eleget téve szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot a lakóhelyünk 
környezeti állapotának alakulá-
sáról.

A környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja 
kimondja, hogy „A települési ön-
kormányzat a környezet védelme 
érdekében elemzi, értékeli a kör-
nyezet állapotát illetékességi terüle-
tén, és arról szükség szerint, de leg-
alább évente egyszer tájékoztatja a 
lakosságot.” 
A fentiek alapján a város környezeti 
állapotáról a rendelkezésre álló ada-
tok alapján az alábbi tájékoztatást 
adom:
A települési környezet védelme ér-
dekében végzett, illetve végzendő 
helyi feladatok az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 
a)  A környezet védelmét szolgáló 

jogszabályok végrehajtása és a 
hatáskörbe tartozó hatósági fel-
adatok ellátása;

b)  Önkormányzati rendeletek kibo-
csátása a környezetvédelmi fel-
adatok megoldása érdekében;

c)  Együttműködés a környezetvé-
delmi feladatokat ellátó egyéb 
hatóságokkal, szomszédos ön-
kormányzatokkal, társadalmi 
szervezetekkel;

d)  Környezeti állapot évenkénti 
elemzése.

A településünk adottságaival, sajá-
tosságaival és gazdasági lehetősé-
geivel összhangban az alábbi fel-
adatok megvalósítása zajlott 2020 
évben:

Zöldfelületek
A belterületen lévő parkoknak a 
tisztán tartása, gondozása a köz-
munkaprogramban alkalmazott 
munkatársak segítségével valósul 
meg. A meglévő parkok, közterüle-
tek gondozása, beültetése, tisztán-
tartása az idei évben is folyamato-
san zajlott.

A települési környezet és a közte-
rületek tisztasága
A belterületi és külterületi közte-
rületek tisztán tartása folyamatos. 
Sajnos, az illegális hulladék elha-
gyások száma ebben az évben is 
csak növekvő tendenciát mutat, 
annak ellenére, hogy a hulladékel-

szállítás folyamatos városunkban. 
2020. évben is több helyen, külte-
rületi utak mentén és belterületeken 
az illegális szemétlerakatok elhor-
dásra kerültek. 

Ivóvíz ellátás
 Az ivóvíz és csatornahálózat mű-
ködtetését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
végzi 2013. óta. 2020-2034 idő-
szakra vonatkozóan a Magyar 
Energetikai Hivatalhoz is benyúj-
tott Gördülő Fejlesztési Terv szerint 
előirányzott felújítási munkálatokat 
végeztek a hálózatokon. 
Az előzőekben megvalósult ivó-
vízminőség javító programban el-
készült felújítások következtében a 
nagykállói ivóvíz ellátás folyama-
tos és jónak mondható.

Szennyvízkezelés
Az üzemeltető Nyírségvíz Zrt. a 
szennyvízhálózat tekintetében eb-
ben az évben is a Gördülő Fejlesz-
tési Terv szerint a szennyvíztelepen, 
a szennyvízátemelőknél gépészeti 
és elektromos felújításokat végzett. 
A szennyvízhálózatra való illegális 
csapadékvíz rákötések felszámolása 
megkezdődik.

Csapadékvíz gazdálkodás
2020 évben főként a belterületi csa-
padékvíz elvezető rendszerek kar-
bantartására került sor. 
Kézi erővel a csapadékvíz tisztító 
aknák és nyílt árkok karbantartását 
folyamatosan végezte az önkor-
mányzat az idei évben is, illetve a 
közterületi nyílt rendszerek javítását 
és a zárt rendszerek gépi tisztítását.

Levegővédelem:
A településünkön légszennyező 
forrás főként az állami utakon lévő 
gépjárműközlekedésből keletkezik, 
illetve parlagfű okozta szennyezés, 
amely egyre kevesebb alkalommal 
fordul elő.

Zaj-és rezgésvédelem:
Zajvédelmi szempontból a legna-
gyobb problémát a közutakon köz-
lekedő nehézgépjármű forgalom 
okozza. A zaj és rezgések csökken-
tése érdekében az úthibák javítása a 
fenntartók részéről folyamatos.

Hulladékgazdálkodás
- Nagykálló területén a hulladék el-
szállítást a Térségi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. folyamatosan 

végezte ebben az évben is. A kom-
munális és szelektív gyűjtőedények, 
illetve komposztáló edények kiosz-
tásával a hulladék elhelyezése teljes 
körűen megoldott városunkban.

Energiagazdálkodás
A 2017. évben megvalósult a köz-
világítás korszerűsítése, amelynek 
keretében korszerű LED- technoló-
giával ellátott lámpatestek kerültek 
elhelyezésre.
Az idén elkészült az általános isko-
la energetikai felújítása.
Az önkormányzat továbbra is az 
intézményei üzemeltetéséhez a leg-
kedvezőbb árajánlat alapján pró-
bája a gáz és elektromos energiát 
beszerezni. 

Közlekedés
Helyi útjaink üzemeltetését, kar-
bantartását folyamatosan végeztük 
2020. évben is.

A fent leírtak alapján elmondható, 
hogy a környezetvédelmi feladato-
kat önkormányzatunk az idén fo-
lyamatosan megvalósította.

Horváth Tibor
polgármester

Nagykálló Város Önkormányzata az 
elmúlt időszakban több tervezőcso-
portot is felkért, hogy készítsenek 
olyan - a város jövőjét meghatározó 
– rendezvényközpontra vonatkozó 
látványtervet, 
amely a Zöld 
N a g y k á l l ó 
Projekt – 
N a g y k á l l ó 
V á r o s k ö z -
p o n t j á n a k 
környezet- és 
energiatuda-
tos megújítása 
című projek-
ten belül meg-
valósítható és 
a pályázat szerinti célokat, funkció-
kat maradéktalanul kielégíti.
A felhívásra több pályázat is érkezett, 
melyeket megküldtem Nagykálló 
Város Önkormányzat képviselői 
részére, valamint a lakosság számá-
ra is közzétettem véleménynyilvá-
nításra és javaslattételre. Közösen 
kell ugyanis arról döntenünk, hogy 
az elkészült tervek közül melyik a 

legmegfelelőbb, melyik kerüljön 
kiválasztásra, melyik illeszkedik 
leginkább a Kállai Kettős tér és a 
város stílusához, ár-érték arányban 
a legoptimálisabb, stílusos és ízlé-

ses, funkcióját 
tekintve pedig 
rendeltetés-
szerű szerke-
zeti elemek-
ből áll össze, 
ugyanakkor 
méltó város-
unk múltjához 
és hagyomá-
nyaihoz. A vé-
leményezési 
eljárás végén 

a Kállai Kettős Rendezvényköz-
pont kialakítására az ARCHICUM 
ST KFT. által benyújtott pályamun-
ka nyerte el a lakosság tetszését, így 
az önkormányzat ezt figyelembe 
véve köt szerződést és készítetti el 
a megvalósítási terveket a tervező-
csoporttal.

Horváth Tibor
polgármester

A Kállai Kettős Rendezvényközpont látványtervei

Schanda Tamás, ITM miniszterhelyettes is részt vett az átadón
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Köszönet
Megköszönjük a Kállfó Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjének Sza-
bó Józsefné Évikének, hogy a járvány kitörése ellenére is, megfelelő 
munkakörülmények biztosításával, egész évben dolgozhattunk, szá-
míthattunk munkabérünkre, egy jó közösség tagjai lehettünk!
Kívánunk neki és családjának kellemes ünnepeket, örömökben gaz-
dag, boldog új évet!

Kállfó Közhasznú Nonprofit Kft. Orosi üzem dolgozói

Ünneplőbe öltöztették

Folytatódik a fásítás Melegség és remény

Elkészült a kondipark 

Megfelelve az előírásoknak, idén, 
természetesen Nagykállóban sem 
tartottunk karácsonyváró rendezvé-
nyeket, de a város gyönyörű ünnepi 
díszbe öltözött, s bízok benne, hogy 
sikerült ezzel is örömöt szerezni az 
itt lakóknak. Ebben az évben csak 
a fények jelzik majd a karácsony 
közeledtét, a legszebb ünnepet, de 
remélem, hogy ezek a fények bera-
gyogják majd a szürke hétköznapo-
kat, hogy az üzenetük eljut minden 
nagykállói lakoshoz. 
Az önkormányzat munkatársainak 
és magánszemélyeknek köszönhe-
tően sok új elemmel bővül a kará-
csonyi dekoráció. Városvezetőként 
ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani az alkotóknak, a segí-
tőknek: az önkormányzat munka-
társainak, a Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. és a Harangodi 
Üdülőterület dolgozóinak, a Kállai 
Kettős téren álló szánkó tulajdono-
sának, Vágó Lászlónak, Nagy Ilo-
nának, Takácsné Dajka Szilviának, 
Aranyosi Andreának, Horváth Be-
átának, Tóth Ágnesnek és Márton 
Lászlónénak.

Nagykálló Város Önkormányzata ne-
vében köszönetet mondok azoknak a 
nagykállói lakosoknak is, akik kert-
jükben, udvarukon nőt fenyőfájukat 
ajánlották fel, hogy díszei legyenek 
az idei ünnepnek: Vágó Ilonának 
(Damjanich u.), Varga Gyulánénak 
(Nagybalkányi út), Máté Mihálynak 
(Nagybalkányi út), Schneider Mi-
hálynak és Tímeának (Rákóczi u.), 
Hegedűs Koppánynak (Kisbalkányi 
út). A városlakóktól érkezett további 
felajánlásokat is örömmel fogadtuk, 
várhatóan  ezekre a következő évek-
ben tart számot az önkormányzat.
 Horváth Tibor 

polgármester

Nagykálló terein, utcáin az őszi-
téli időszakban is folytatódik 
a fásítási program. Az elmúlt 
napokban, hetekben, ennek 
szellemében kerültek a földbe 
Nagykálló Város több pontján is 
facsemeték. 

Még kora tavasszal vágták ki a 
Brunszvik Teréz Tagóvoda udvará-
ról a mostanra életveszélyessé vált 
fákat. Az önkormányzat munkatár-
sai most ezeket pótolták, helyükre 
6 darab kőris és nyír facsemetét 

telepítettek. A Szivárvány Tagóvo-
da zöldövezétének bővítése is meg-
történt, aminek köszönhetően egy-
egy császárfát és kőrist ültettünk a 
tavalyi évben telepített három tölgy 
mellé. 
A Debreceni út elején frissen elké-
szült parkoló és sétány mellé sok 
szép, majdan árnyékot adó és friss 
levegőt biztosító fa és cserje ke-
rült, azonban az elmúlt időszakban 
a vandálok néhányat kitörtek kö-
zülük. Most ezek helyére is újakat 
ültettek az önkormányzat dolgozói, 
illetve pótolták a Zrínyi M. utca 

kiszáradt fáit. Ezen kívül a teme-
tő kerítésénél a gyertyánsövényt 
pótolták, illetve a görögkatolikus 
templom melletti járdát szegélyez-
ték egy cserjesorral. 

Az adventi időszak az előkészü-
let, várakozás, reménykedés ideje. 
Ilyenkor ünnepi díszbe öltöztetjük 
otthonunkat és lelkünket is. Sajnos 
a járványhelyzet most beárnyékolja 
az adventi készülődést és az ünnepi 
hangulatot, a Nagykállói Idősek Ott-
honának dolgozói ezért idén, rend-
hagyó módon igyekeznek az idős 
lakóik szívébe és lelkébe egy kis 
melegséget és reményt csempészni. 
Az ajtók már régóta zárva vannak a 
látogatók előtt, a Mikulás mégis va-
lahogy bejutott az intézménybe és 
apró kis figyelmességekkel mosolyt 
csalt az idősek arcára. Lassacskán 
az ünnepi díszek is a helyükre ke-

rülnek, melyek talán kicsit megszé-
pítik és feledtetik azt a hosszú és 
nehéz, sokszor igen-igen fájdalmas 
pillanatot, amely egyaránt érintette 
és érinti az intézmény lakóit, hozzá-
tartozóit és dolgozóit.
Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a hozzátartozóknak, kül-
ső segítőknek, mert adományaikkal 
nagy örömet okoztak lakóinknak, 
továbbá köszönöm a lakóknak és 
dolgozóknak, hogy kitartottak és 
kitartanak!
Áldott adventet és békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket kívánok!

Kiss Bernadett
az idősek otthonának vezetője

A napokban elkészült a Jókai M. 
úton (a Híd Közösségi Ház mögött) 
az ún. D típusú sportpark, amelyet 
ingyenesen használhat a lakos-
ság. Az erőnléti és funkcionális 

edzésekre kiválóan alkalmas park 
kialakítására Nagykálló Város Ön-
kormányzata a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól nyert vissza nem 
térítendő támogatást. 

A mintegy 150 négyzetméteren 15 
kondicionáló és erősítő sportesz-
közt helyeztek el a közelmúltban, 
amelyet mostantól bárki használ-
hat.

A nagykállóiak örömmel vették birtokba a fitness parkot
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Tesztelés az óvodábanTájékoztató a nagykállói  
orvosi rendelők működéséről

Egyelőre még nem lehet tudni, 
hogy pontosan milyen járványügyi 
szabályozások lesznek érvényben, 
de az bizonyos, hogy az idei kará-
csony más lesz, mint megszoktuk. 
Sokaknak azonban nem csak az 
idei ünnepvárás, és maga a szere-
tet ünnepének eltöltése az év egyik 
legkritikusabb időszaka, hanem 
hosszú ideje nehezen élik meg az 
év végi időszakot, amikor a reklá-
mokból, a plakátokból, a kirakat-
okból „ömlik ránk a szeretet”. 
A szakemberek a karácsonyt pszi-
chológiai szempontból krízishely-
zetként tartják számon. De valóban 
sokan vannak, akik lelki válságként 
élik meg ezt az időszakot? – tettük 
fel a kérdést a Sántha Kálmán Szak-
kórház szakembereinek, Tullner 
Gabriella klinikai szakpszicholó-
gusnak és Zsoldos Judit pszicholó-
gusnak.
A karácsonyi készülődés és a kará-
csony ünnepe varázslatos időszak, a 
meghittségről, a szeretetről, a család-
ról, az együtt töltött időről szól. Leg-
alábbis kellene, hogy szóljon. Sokak 
számára azonban ez egy stresszel 
teli időszak. A stresszforrás palettája 
széles, a megfelelő ajándék kivá-
lasztásának nehézségétől az egye-
düllét megélésének egyre erősödő 
tudatosulásáig terjedhet. Aktuálisan 
az egyébként is meglévő ünnepek 
körüli feszültségeket tovább színezi 
a jelenlegi pandémiás helyzet. So-
kan kénytelenek szeretteiktől távol 
tölteni az ünnepet, ami karácsony 
táján talán még nehezebb, mint az 
év bármely más időszakában.

Az idei év még azok számára is 
rendkívüli, akik családban, köze-
li hozzátartozóikkal töltik a ka-
rácsonyt. Hogyan, mivel tudjuk 
a szorongást csökkenteni?
Karácsonykor sokszor úgy érez-
hetjük, hogy szinte „kötelező” sze-
retni, boldognak lenni, örülni, mo-
solyogni, miközben a mindennapi 
nehézségek éppúgy jelen vannak az 
éltünkben, sőt egyes negatív érzé-
sek akár fel is erősödhetnek. Már a 
karácsonyi készülődés fokozott fe-
szültségforrást jelent, hiszen a min-
dennapi feladatok mellé többlet-
feladatok társulnak: pl. bevásárlás, 
nagytakarítás, házdíszítés, tervezés, 
mi legyen a menü, ki mit kapjon, 
hol fogom beszerezni az ajándéko-
kat stb. Ha ezt így végiggondoljuk 
nem véletlen, hogy az emberek éle-
tének 100 legstresszkeltőbb esemé-
nyei között a karácsony a 19. helyet 
foglalja el. Mára ez a karácsony 
velejárójává vált, általában előtte 
stresszelünk többet, mint máskor, 
viszont a végéhez közeledve sok-
szor meg tudjuk élni, azt, amiről 
az ünnepnek szólni kellene, meg-
pihenünk, örömünket tudjuk lelni 
szeretteink örömében. 

Azok, akik magányosan töltik 
az ünnepeket, mert nem tudnak 
kihez bekopogni és hozzájuk sem 
tér be senki, azok számára milyen 
üzenete van a szakembereknek?
Sajnos, sokak esetében a karácsony 
üzenete, az öröm helyett szomorú-
ságot, kétségbeesést, a veszteségek 
fokozott megélését hozza el. Akik 
egyedül vannak, magányosnak ér-
zik magukat az év egyéb idősza-
kaiban is, náluk az ünnep a hiány 
fokozott megéléséről szólhat. Ki-
hangsúlyozódik, hogy nincs kiről 
gondoskodni, és az a tény, ami egy 
társas közegben élő embernél erős 
stersszforrás, az a magányosan élő-
nél egy meg nem lévő és nagyon 
vágyott örömforrást jelent. „Nem 
az a baj, hogy én nem kapok, ha-
nem, hogy nincs kinek vennem.” 
Köztudott, hogy karácsony köze-
ledtével növekszik a depresszióval, 
szorongással kezelteknek a száma, 
ami ebben az időszakban leginkább 
a magányosság érzésének felerősö-
déséből fakadó hangulati nyomott-
ság és reménytelenség érzésével 
hozható összefüggésbe. Bizonyos 
esetekben ez az állapot olyan sú-
lyossá válhat, a reménytelenség 
érzése annyira eluralkodhat a sze-
mélyen, hogy úgy érzi nincs miért, 
kiért élnie. Ezért is hívják a kará-
csonyi időszak alatt elkövetett ön-
gyilkosságokat a „megtört remény” 
hatásának. Elég, ha csak abba be-
legondolunk, hogy milyen nehéz 
lehet a szentestét egyedül tölte-
ni, és az emlékekből táplálkozni. 
Annak sem valószínű, hogy az év 

legszebb napja lesz ez, aki egyéb-
ként a fent említett érzésekkel az év 
többi napján nem szembesül.  Gon-
doljunk csak bele, hogy hatna ránk, 
ha szenteste végigsétálnánk az ut-
cán, közben az ablakokon át meg-
hitten ünneplő családokat látnánk, 
mi pedig hazatérnénk egyedül az 
otthonunkba. Egyértelmű, hogy az 
egyébként is súlyos érzelmi terhek-
kel küszködő személyek esetén ez, 
mint utolsó csepp a pohárban, vég-
zetes is lehet.
Nagyon sokan ilyenkor az alko-
holoz nyúlnak, vagy pedig tudat-
módosító szerekhez, súlyosabb 
esetekben nem ritkát az öngyil-
kosságok sem?
A szerfogyasztás a reménytelenség 
érzet fokozódásával megjelenhet 
vagy nőhet, az öngyilkossági krí-
zisek száma magasabb, a befejezett 
öngyilkosságok száma statisztikai-
lag azonban nem feltétlenül nő.
Az idei karácsonyt a koronaví-
rus-járvány miatt még több em-
ber kénytelenek egyedül, szeret-
teitől távol tölteni. Nehéz helyzet 
ez, mit tudnak javasolni erre az 
esetre?
A pandémiás helyzetben mindenki 
számára nehézséget jelent a megvál-
tozott körülményekhez való alkal-
mazkodás, a személyes jelenlét hiá-
nya. Ellenben gondoljunk bele, hogy 
szerencsések vagyunk, hogy van kit 
felhívnunk, van kinek ajándékot ven-
nünk, még akkor is, ha esetleg csak 
később tudjuk eljuttatni neki.
Honnan, miből meríthetünk eb-
ben az időszakban lelki erőt, mi-

vel táplálhatjuk lelkünket ebben 
a - sok tekintetben - rendkívüli 
időszakban? 
A mindennapokban is fontos a 
stressz adekvát kezelése, ebben a 
feszültebb időszakban pedig még 
több időt kell rá fordítni. Néhány 
egyszerűbb gyakorlattal sokat se-
gíthetünk stressz szintünk csökken-
tésében, stressztűrő képességünk 
javításában. Talán a legfontosabb, 
hogy ne tévesszük szem elől, hogy 
miről szól valójában ez az ünnep, 
próbáljuk csökkenteni elvárásain-
kat  és a ránk háruló feladatokban 
kérjünk segítséget. Emellett spor-
toljunk, bizonyított, hogy napi 30 
perc testmozgás egyértelműen 
csökkenti a feszültségszintet, ha-
tására örömhormon szabadul fel a 
szervezetben, ami a testi-lelki jól-
létünket támogatja. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy az üzle-
tekben, a sorban boldogan fogunk 
állni, de mindenesetre könnyebben 
fogjuk viselni. Emellett elsajátítat-
hatunk valamilyen relaxációs tech-
nikát (autogén tréning, progresz-
szív relaxáció, mindfullness légzés 
technika). Valamint beszélgessünk 
sokat a napi történéseinkről, ha pe-
dig nincs kinek, vagy nem akarjuk 
elmondani, írjuk le magunknak, 
hiszen köztudott tény, hogy a nap-
lóírás rendkívül jó feszültségoldó 
technika a ventillációs felület miatt.  
Mindemellett fókuszáljunk a pozi-
tívumokra! - ha gyakoroljuk a po-
zitív érzelmek megélését, agyunk 
is elkezd a pozitív események után 
kutatni.

Tullner Gabriella   Zsoldos Judit

Amikor nem a forgatókönyv szerint alakul a karácsony
Pszichológusok tanácsai az idei ünnephez

Tekintettel a fokozódó koronavírus járványra, az 
elmúlt hetekben, hónapokban, Nagykállóban is a 
háziorvosi ellátásra való bejelentkezés telefonon 
történik. Személyes találkozásra csak akkor kerül 
sor, ha azt az orvos vagy a nővér szükségesnek, in-
dokoltnak tartja.

DR. BABOS GABRIELLA
Rendelő: Nagykálló, Szabadság tér 3.   

Ratkó József Gyógyszertár
Telefon: +36 20 937 9689  

kizárólag rendelési időben hívható
Rendelési idő: hétfő, szerda: 14.00-18.00 

kedd, csütörtök: 9.00-13.00
péntek:13.00-16.00

DR. BÓDOR KLÁRA
Rendelő: Nagykálló, Szabadság tér 3.   

Ratkó József Gyógyszertár
Telefon: (42) 262 721  

kizárólag rendelési időben hívható
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 11.00-16.00

kedd, csütörtök: 7.30-12.30

DR. VONZA TIBOR
Rendelő: Nagykálló, Zrínyi M. u. 4-6.

Telefon: (42) 797 733
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 7.30-09.30 

kedd, csütörtök: 16.00-17.30

DR. SZŐDÉNYI ANNAMÁRIA 
Rendelő: Nagykálló, Zrínyi M. u. 4-6.

Telefon: (42) 783 001
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 13.00

kedd, csütörtök: 13.00 – 18.00

Az orvosok kérik a Tisztelt Pácienseket, hogy a járvány-
helyzet miatt, senki ne induljon el előzetes telefonos 
egyeztetés nélkül a rendelőbe, és türelmesen hívják a 
számokat, mert az a zsúfoltság, ami régen a váróterem-
ben volt, most a telefonvonalak körül zajlik.

DR. MAJOR GYÖRGY 
Rendelő: Nagykálló, Debreceni út 23. 

Telefon: (42) 563 141
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 12.30-16.30 

kedd, csütörtök: 8.00-12.30

DR. NAGY ERIKA
Rendelő: Nagykálló, Árpád u. 10/B. fsz.5.

Telefon: (42) 791 957
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 08.30-12.30

kedd, csütörtök: 12.30-16.30

November végén a Nagykállói 
Brunszvik Teréz Óvodában is 
elvégezték az országosan meghir-
detett csoportos tesztelést. 

A közelmúltban lezajlott az egész-
ségügyi, szociális és oktatási in-
tézményekben dolgozók covid-
tesztelése, amelynek célja egyrészt 
az emberek életének, egészségének 
védelme, másrészt, hogy ponto-
sabb képet kapjanak egyes szak-
mai csoportok fertőzöttségéről. A 
nagykállói óvodákban a dolgozók 
SARS-CoV-2 koronavírus kimu-
tatására alkalmas vizsgálata a kor-
mányhivatal közreműködésével 
valósult meg. 
-Örültünk ennek a lehetőségnek, 
hiszen eddig is fokozott figyelmet 
fordítottunk a járványügyi intézke-
dések betartására a vírus terjedésé-
nek megakadályozása érdekében. 
Az óvodákban a tesztelésre két al-
kalommal került sor. 
 Kollégáimmal együtt a koronaví-
rus-járvány második hulláma elleni 
hatékony védekezés, és mindannyi-
unk egészségének megőrzése érde-
kében felelősségteljes magatartást 
tanúsítva valamennyien – óvodape-
dagógusok, dajkák, pedagógiai asz-

szisztensek, segítőink és a konyhai 
dolgozók is – részt vettünk a teszte-
lésen – tájékoztatott Nagy Tamásné, 
a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvo-
da vezetője, akitől megtudtuk azt is, 
hogy egy 3 főből álló tesztelő cso-
port végezte a mintavételeket. 
Nagy Tamásné elmondta: „meg-
könnyebbülés volt a negatív ered-
mény tudatában folytatni a munkát. 
A vírus kimutatása szempontjából 
értékes lehetőség volt számunk-
ra a tesztelés, mert igazolta, hogy 
az intézményünkben bevezetett és 
betartott járványügyi intézkedések 
sikeresek voltak. Köszönettel tarto-
zunk a szülőknek, mert gyermekeik 
és az óvodai alkalmazottak egészsé-
gének megőrzése érdekében velünk 
együttműködve tartják be a szabá-
lyokat. A gyermekek óvodai neve-
lését, ellátását egészséges felnőttek 
végzik.” 
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Madárkarácsony Online kölcsönzés városunkban is

„Hazánk szentje,  
szabadság vezére”

A járványügyi intézkedések miatt 
a Ratkó József Városi Könyvtár, a 
kormány intézkedése nyomán vár-
hatóan 2021. január 11-ig zárva 
tart. A korábban kivett dokumentu-
mok kölcsönzési idejét automatiku-
san meghosszabbítják, nem veszik 
vissza, késedelmi díjat nem szá-
molnak fel. Új beiratkozókat jelen-
leg nem tudnak fogadni! 
A már beiratkozott olvasóknak 2020. 
december 2-től ismét elérhetővé 
vált a kölcsönzési szolgáltatás. Az 
olvasók a http: //nagykallo.opac3.
monguz.hu online katalógusból vá-
laszthatják ki a kölcsönözni kívánt 
kötetet, amelyet a 42/263-339-es 

telefonszámon, vagy a nagykallo.
konyvtar@gmail.com e-mail-en 
jegyezhetnek elő. A megrendelt 
könyveket - az előjegyzést követő 
napon - az intézmény előtti átvételi 
ponton (Nagykáló, Korányi F. út 1.) 
vehetik át az olvasók.
A 2011. évi CXXVIII. katasztrófa-
védelmi törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján történő felhatalmazás alap-
ján Nagykálló Város Önkormány-
zata polgármestere a jelen veszély-
helyzetben hozott döntése alapján 
hozzájárult, hogy a Ratkó József 
Városi Könyvtár 2020. december 
23-tól 2021. január 4-ig zárva tart, 
így az online kölcsönzés is szünetel.

Nemrégiben (november 4-én) 
mutatták be Nyíregyházán, a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtárban Ilyés Gábor nyír-
egyházi helytörténész legújabb 
kötetét, amely II. Rákóczi Ferenc 
és az általa vezetett szabadságharc 
emlékjeleit mutatja be. A szerző 
pedagógus, történelmet tanít a 
Jókai Mór Református Általános 
Iskolában. 

Helytörténeti kutatóként 1999 óta 
publikálok. Egyik fő kutatási terü-
letem Nyíregyháza emlékjeleinek, 
szobrainak és emléktábláinak tör-
ténete, de feldolgoztam a megye 
málenkij robottal sújtott települése-
inek emlékeit, valamint az 1956-os 
forradalomnak állított emlékjeleket 
is, amelyeket 2017-ben egy színes 
albumban mutattam be.
Egy kis csoporttal 2003-ban sikerült 
eljutnom az ukrajnai Brezán város-
ába. Itt adta ki 1703-ban Rákóczi azt 
a kiáltványt, amellyel az általa ve-
zetett szabadságharc kezdetét vette. 
Ekkor fogant meg bennem 
a gondolat, hogy de jó 
lenne azokat a szobrokat, 
emléktáblákat és kopja-
fákat lajstromba venni, 
amelyeket Rákóczi és a 
szabadságharc emléke-
zetére állítottak! Innentől 
kezdve a nyaraim jó része 
azzal telt, hogy a családi 
kirándulások keretében 
azokat a helyeket keres-
tem fel, ahol szobrok és táblák őrzik 
a fejedelem emlékét. Ezzel párhuza-
mosan könyvtárakban és internetes 
adatbázisokban kutattam, adatokat 
gyűjtöttem. Így hosszú évek kutató-
munkája ért tehát révbe ezzel a kö-
tettel, amely 400 oldalon, közel 300 
település 610 emlékjelét mutatja be.
A kötet bevezető tanulmányában azt 
a Rákóczival és az általa vezetett sza-
badságharccal kapcsolatos kultuszt 
és hagyományápolást összegzem, 
amely a köztereken felállított, ill. 
középületeken elhelyezett emlékje-
lekben nyilvánul meg. Arra keresem 
a választ, hogy kik által, milyen kö-
rülmények között, milyen akaratból, 

mikor és hogyan valósultak meg ezek 
az emlékjelek? Hiszen minden em-
lékhelynek, szobornak és emléktáb-
lának története van: az idők és korok 
néma tanúi, az állítók korának vissz-
fényei is. Sajnos, sok emlékjelnek a 
története szomorú, hiszen a trianoni 
békediktátumot követően sorra el-
pusztították azokat. 
E bevezető után megyénkénti lebon-
tásban, azon belül településenként 

mutatom be az egyes em-
lékjeleket. Röviden írok 
a település Rákóczihoz, 
illetve a szabadságharc-
hoz kötődő kapcsolatáról, 
majd az emlékjel felállí-
tásának körülményeiről. 
Az emlékjeleket a hely-
színeken készült fotókkal, 
a már eltűntek esetében 
korabeli újságok lapjain 
megjelent képekkel, illet-

ve archív képeslapokkal szemlélte-
tem. Bemutatom azokat is, amelyeket 
Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken 
és Kárpátalján állítottak, valamint a 
Kárpát-medencén túli területeken ta-
lálhatókat is, ahogyan a címben ösz-
szegeztem: Borsitól Rodostóig.
Megyénk is hűen őrzi a szabadság-
harc emlékét, hiszen 21 településén 
van valamilyen Rákóczihoz kötődő 
szobor, emléktábla vagy emlékosz-
lop. Nagykálló is büszke lehet, hiszen 
2003-ban egy mellszobrot állítottak a 
fejedelemnek, 2006-ban pedig egy 
emléktáblával jelölték meg azt a he-
lyet, ahol a kállói végvár állt.

Ilyés Gábor

Az óvodánkban működő, „A daj-
ka is modell” munkaközösség cél-
ja az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjában és az „ÉRTÉK” 
Helyi Pedagógiai Programunkban 
megfogalmazott óvodakép nevelé-
si céljainak megvalósítására való 
törekvés, támogatás, együtt gondol-
kodás, közös cselekedet, az óvodai 
nevelés alapelveinek megfelelő 
szemléletformálás.
Munkaközösségünk tagjainak, mo-
dellértékű szerepének hangsúlyozá-
sa a környezeti nevelésben mutatott 
jártasság, a fenntarthatóság érték-
rendjének hiteles képviselete és a 
környezettudatossághoz kapcsoló-
dó attitűdök átadásának módjára is 
vonatkozik.
A „Zölden könnyebb” környezet-
védő munkaközösség munkájának 
támogatásával igyekszünk a gyer-
mekeket és munkaközösségünk 
tagjait alkalmassá és képessé tenni 
a környezetbarát, környezettudatos 
életmódra. A nyitottság, az isme-
retek gyarapítása, pozitív érzelmi 
viszonyulások kialakítása, a valódi 
értékek felismerése és megbecsü-
lése óvodán és csoporton belüli te-
vékenységek szervezésében valósul 
meg. 
A karácsonyi készülődés idején a 
madarakról sem feledkezünk meg, 
hiszen a lombhullás után gyakorta 
röpködnek az idejében kitett ete-

tőink és a csoportszobák ablakai 
környékén. Jelzik, hogy szükségük 
van a gondoskodásunkra. A dajka 
nénik munkaközösségi foglalkozá-
sokon kezdik készíteni a csemegé-
ket. Napközben pedig a sürgő-forgó 
gyermekekkel együtt pattogatott 
kukoricát fűznek, almaszeleteket, 
dióbelet, szalonnabőrt, magokat 
számolgatva folyik a munka. Meg-
valósul a számolási készség fej-
lesztése, a ritmuskészség erősítése, 
formavariációkat szemlélgetve a 
kreativitás bontogatása. Ez a gyűj-
temény csodás, ízes csemege lesz a 
kismadaraknak, a gyermekek pedig 
megfigyelhetik a madarak karácso-
nyát.

Nagy Tamásné 
intézményvezető

Győrfi Gergő:

Köszönöm

Kinek szerette van,  
az életre született,  
annak ezer kép és zaj  
ködgomolyú emléke édesen  
érdes öröme hasítva  
szaglik lelkében és agyában.  
Akinek szerette van,  
az életre született.  
 
Kinek szerette van,  
az kell, hogy éljen,  
örömök és leplezett  
közös titkok és kitörő,  
elcsukló, elhallgatott nevetések  
bőgnek fel lelkében és agyában.  
Akinek szerette van,  
az kell, hogy éljen.  
 
Kinek szerette van,  
önvelőjénél tovább él,  
annak saját borújánál  
tovább, Holdba ölelve él  
képe, mi szaladva simítja  
csak a jóját és csak a szépét.  
Akinek szerette van,  
önvelőjénél tovább él.  
 
Kinek szerette van,  
nem egyedül hal,  
hisz ősök sorát siratja  
a nyár és hullajtja kényes  
lombjait az akác, míg  
deres reménye libben folytonosan.  
Akinek szerette van,  
örökkébb él.  
 
Zúg a domb és dől a forma,  
emberek borulnak dac akolba,  
világok szaggatják tova egymást,  
és imádják, gúnyolják a jót, a flegmát,  
zengnek a csendek,  
csuklanak a semmik,  
már letörölt mindent,  
de örökbe vés ennyit,  
mert mindig benned, veled marad,  
hálás kinek szerette van.  
 
Kinek családja van...  
kinek testvére van…
kinek társa van...  
kinek gyereke van...  
áldás, áldás, hálás, hálás,  
kinek... igazán az van csak, köszönöm.

Az óvodában ízes csemege készült a 
kismadaraknak

A szerző, Ilyés Gábor 

FELNŐTT SZÉpIRODALOM
A Barnum-rejtély: Ambrózy báró esetei VI. 
/ Böszörményi Gyula
A boldog hülye és az okos depressziós / 
Kepes András
Elképesztő! / Bosnyák Viktória
Genezis / Robin Cook
A gyanúsított / Fiona Barton
Halhatatlan / José Rodrigues Dos Santos
A két út könyve / Jodi Picoult
Julie könyvkuckója / Fábián Janka

FELNŐTT SZAKIRODALOM
Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére 
/ Nagy Mária Edit
Interaktív KRESZ-könyv személygépko-
csi-vezetők részére / Kotra Károly
Skandináv karácsony: több mint 80 ha-

gyományos és különleges recept / Trine 
Hahnemann
Ki vagy te? / Almási Kitti

GYERMEK- ÉS IFJúSÁGI IRODALOM
Angyalkert / Rúzsa Magdolna és Ordódy 
Eszter
Az Ickabog / J. K. Rowling
Belefér egy pici szívbe: gyerekversek / 
Grecsó Krisztián
Az ellenállók vezére / Wéber Anikó
Különös lények az óceán mélyén / Camilla 
De la Bédoyère
Hópehely / Susanna Bailey
Mit tud Cara Winter? / Annika Harper
Mit titkol Cara Winter? / Annika Harper
Kiben bízhat Cara? / Annika Harper
A por könyve 1-2 / Philip Pullman
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Krisztus születik! Dicsőítsétek! Ki vár kire?

„Nyakunkon a karácsony”, pedig a szívünkben a helye!
„Talán többen felháborodtak Dr. 
Zacher Gábor főorvos kijelenté-
sén, miszerint idén el kell felejtsük 
a karácsonyt. Bevallom, személy 
szerint egyetértek vele. Egyáltalán 
nem fog nehezemre esni megfeled-
kezni arról a karácsonyról, amivé 
valamennyi ünnepünkkel együtt a 
karácsony is korcsosult. A szeretet 
ünnepének képmutató illúziója, ara-
nyozott csomagolópapírral borított, 
0%-os THM-mel beszerzett bóvli, 
wellness mámorban lebegő üres lé-
lek. Ébresztő!” Eiben Tamás pap-
társam facebook oldaláról ragadtam 
ki ezeket a sorokat. Sajnos, nagyon 
igaznak érzem minden szavát. Mit 
ünneplünk karácsonykor? A gyerme-
kek az iskolában azt mondják erre, 
amit a szüleiktől látnak, hallanak: a 
pihenést, az ajándékot, a sok enniva-
lót, a karácsonyfát. Ha templomba 

nem lehet menni, mert megtiltják, 
akkor az emberek kilencven száza-
léka vagy röhög, vagy álszenten saj-
nálkozik. Ha a fenyőállítást tiltanák 
be - szerintem néhány év múlva ez is 
megtörténhet -, vagy az ajándék vá-
sárlást, valószínű, hogy tüntetés len-
ne belőle. Pedig az Isten helyett már 
kitalálták az emberistent, aki te vagy, 
az Istenember helyet pedig a télapót, 
vagy valami más zagyvaságot, olyat, 
amit a televízióban főműsoridőben 
el lehet adni.  
Itt van az idő, amikor az embernek fel 
kellene ébrednie, el kellene gondol-
kodnia saját életén, azon a világon, 
amiben él! Most, amikor legdrágább 
kincseink vannak veszélybe és nem 
a kocsidra vagy a bankbetétedre gon-
dolok, hanem nagyszüleidre, szüle-
idre, házastársadra, gyermekedre, 
unokádra, saját életedre. Ébredj em-

ber mély álmodból! Ez a karácsony 
nagyon sok családban szomorú, mert 
sokan elvesztették szeretteiket és az 
Istenen kívül senki nem tudja mi vár 
még ránk!
Számomra nagyon szomorú, hogy 
ami idáig szent volt, és amit még tisz-
teletben tartottak az emberek, már az 
sem szent! Temetési szertartás köz-
ben sok ember arcán azt látom, hogy 
unatkozik, beszélget. Nemrégiben 
történt, hogy a temetés alatt a fiatalok 
nevetgéltek, szemmel láthatóan na-
gyon jól szórakoztak, vagy éppen a 
szerető gyászolók egymásnak estek, 
mert nem jutott mindenkinek virág, 
amit a koporsóra dobhatnak, mert 
már lusták az emberek lehajolni egy 
rögért. Inkább hivalkodjunk a virág-
gal, mutassuk meg az élőknek, hogy 
mi nem sajnáljuk a pénzt a temetés-
re, de egy miatyánkot, egy imát, nem 

hajlandóak elmondani az elhunytért. 
Be van fogva a száj, be van zárva a 
szív. Nagyon sok családban a nagy-
szülővel, a szülővel az Istenhitet és 
a vallást is eltemetik és az egyházi 
temetésben csak egy szolgáltatást 
látnak!
   Mit jelent Advent? Megnyitni a 
szívet, meggyógyítani a lelket, meg-
gyógyítani az életet, amit a szeretet-
lenség, önzés, a bűn megsebzett! Mit 
jelent karácsony? A feltétel nélküli 
szeretetet, Isten ajándékának elfo-
gadását, megbízni Istenben, és Isten 
szeretetével szeretni az embereket! 
Önmagad ajándékozd: idődet, szere-
tetedet, figyelmedet, mert azt semmi 
drága, vakító, butító becsomagolt 
tárgy nem tudja pótolni! Egy fiatal 
mesélte el, hogy neki a legszebb ka-
rácsonyi ajándéka egy pakli magyar 
kártya volt. Miért is?  Mert ajándéko-

zás utána az egész család egy időre 
belefeledkezett a játékba. Mindenki 
tudott nyerni és veszíteni, őszinte 
volt minden mosoly és a hangos ka-
cagás is. Nem kell sok a boldogság-
hoz, csak szeretni, és szeretve lenni! 
Miért hiszi sok ember azt, hogy nem 
szereti őt az Isten? Talán azért, mert 
elfordultak az Istentől és elfelejtették 
Őt beengedni az életükbe?
 Kívánom mindenkinek, hogy szép 
karácsonya legyen! Bárhogyan is 
alakuljon az életünk, a lélek tudjon 
ünnepelni, és ne felejtsük el, hogy 
szeret az Isten és a legszebb ajándé-
kot adta nekünk! Merjük elfogadni és 
igent mondani rá, hogy felcsendül-
jön a régi ének: Dicsőség, mennyben 
az Istennek, és békesség a földön az 
embernek!

Ruszki Gábor
római katolikus plébános

„Jászolba fektette, mert nem jutott 
nekik hely a szálláson.” (Lk 2,7). 
„Tulajdonába jött, de övéi nem fo-
gadták be őt. Ám akik befogadták, 
azoknak hatalmat adott, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek.” 
(Jn 1,11).

A jászolba fektetett Gyermek élet-
formáló találkozásra hív. Azt sze-
retné elérni, azért jött, hogy ott, a 
jászolnál átalakuljunk, s ne csak 
ővele, hanem a testvérünkkel is ké-
pesek legyünk találkozni.
Nem véletlenül kapcsolódik az an-
gyalok énekében az Isten dicsőíté-
séhez nyomban a béke meghirde-
tése is. „Dicsőség a magasságban 
Istennek és békesség a földön és jó 
akarat az emberekben.” (Lk 2, 14). 
Krisztus születése óta békét nem 
teremteni kell, hanem befogadni. 
„Ő a mi békességünk [...] Békét 
hozott a közel lévőknek és békét 
a távollevőknek.” (Ef 2,14-17). A 
legtávolabbi is közel kerülhet, ha 
odalép a jászolhoz, és nem csak a 
jászolra tekint, hanem a mellette 

térdelő pásztorban is meglátja a 
Kisdedet. A karácsonyi befogadás 
ezt is jelenti: egymást befogadni. 
Az lesz az Isten igazi dicsősége, 
ha az elhozott békességet befogad-
juk. Krisztusban minden kegyelmi 
áldást megadott nekünk az Atya. 
(Ef 1,3). „Békességet hagyok rá-
tok. [...] Én nem úgy adom, ahogy 
a világ adja.” (Jn 14,27). Ezt a bé-
két nem tudja megadni a világ – de 
nem is veheti el.
Ez az igazi hatalom. A másikon 
nem uralkodni akar, hanem őt be-
fogadni. Nem a másik fölé akar 
kerekedni, hanem megnyílni felé. 
Aki a másik fölé törekszik, ez el-
árulja, hogy fél tőle, vetélytársának 
tekinti. Legtöbbször be sem valljuk 
magunknak, vagy észre sem vesz-
szük. Amíg ugyanis hiányzik a má-
sik elfogadása, addig csak kívülálló 
számomra. Nem is gondolok arra, 
hogy másként tekintsek rá. Ám a 
betlehemi fényben földereng annak 
lehetősége, sőt, megvilágosodik an-
nak feladata, hogy a másikat el- és 
befogadjam, bármilyen nehéznek 

tűnik is. Hisz nem a másiknak kell 
megváltoznia azért, hogy befogad-
hassam őt. A Gyermek a találkozás 
adta életformálódást tőlem várja és 
nem a másiktól. Ez az Isten gyer-
mekeinek a hatalma. Még a visz-
szautasítástól sem fél. Ha ezt tette 
volna az Istengyermek, sohasem 
hagyta volna ott az Egeket. „Nem 
nagyobb a tanítvány mesterénél, 
sem a szolga uránál.” (Mt 10,24). 
Ha hozzátartozunk, a megnyílásnak 
keresztáldozatát mi sem kerülhet-
jük el. De már itt, Betlehemben a 
kereszt is más fényben tűnik fel. A 
kiszolgáltatottság Krisztusban nem 
gyöngeség többé, hanem valóságos 
hatalom. A Szeretet hatalma. Ez a 
hatalom adatik meg annak, aki a 
Gyermeket követi, és befogadván 
Őt maga is Isten gyermekévé válik.
Dicsőség az Istennek és békesség 
az embernek! Karácsony különös 
üzenete e kettő szoros összetartozá-
sa. Feladatunk az Isten dicsőítése, s 
ezen a szép ünnepen önkéntelenül 
is megtesszük azt, amire szertar-
tásaink az egész év során taníta-
nak. De éppen úgy feladatunk a 
békesség építése is. Ehhez szintén 
a Születés ünnepe ad erőt, hiszen 
már tudjuk, a Gyermek szeméből 
kiolvashattuk, közelebb van hoz-
zánk, mint gondolnánk. Csak be-
fogadnunk kell azt, amit Ő hozott 
el nekünk. Arra vágyunk, hogy a 
Gyermek megszülessen bennünk, 
hogy befogadhassuk Őt lelkünk 
szegényes betlehemi jászlába. Az 
pedig a földre szállt mennyország 
lesz, ha szintúgy meglátjuk és be-
fogadjuk Őt a másikban, a testvér-
ben, egymásban.

Lipcsák Tamás
görögkatolikus parókus

A várakozásnak két vetülete van: az 
izgalommal és a szorongással teljes 
várakozás. Általában a karácsonyt 
megelőző advent, az izgalmas vára-
kozás időszaka. Idén inkább a szo-
rongásé. 
Pedig idén is csak annyit vártunk, 
hogy eljöjjön a szenteste, aztán a 
két napos karácsonyünnep és együtt 
lehessen a család. Mert ha őszinték 
vagyunk, idén leginkább a családra 
várunk. De rendjén van e így? Persze! 
Hiszen a család a legelső közösség, 
ahol Isten szeretetét megélhetjük. De 
rendjén van e így?...
Erről írt nagyon őszinte és bennünket 
is őszinte önvizsgálatra hívó meditá-
lást Keresztyén Eszter kolleginám:
„Közeledik. ...Sebesen repülnek a 
szakrálisnak remélt várakozó napok, 
de igazából nincs bennük semmi fen-
séges és semmi szent. Mint közön-
séges hétköznapok találnak rám és 
hagynak el.
Nem feltöltő a várakozás, hanem 
tompán és közömbösen peregnek az 
egyre gyűlő napok.  Nem békés a 
várakozás, hanem a mizéria kezd be-
rendezkedni kis lelkünkben. ... Talán 
azt sem veszi észre, akire épp vár… 
Pár héttel ezelőtt panaszkodott az 
egyik barátom, hogy mostanában úgy 
eltespedt a lelke. Kimerült, és csak 
vegetál. Elmúlt az aktivitás, eltűnt a 
szenvedély.  „Újra itt a szombat, és a 
héten egyszer sem vártam Krisztust 
vissza…” – mondja... Fagyottan né-
zem tovább, ahogy beszél, mozog a 
szája, rám szegeződik a szeme, köz-
ben pedig vörösen villog az elmém-
ben: Én? Mikor? Vártam? Őt?
Valójában most várom-e? Várom-e 
úgy, mint ahogy az őrök várják a haj-
nalt? Ahogy az éhező egy darab ke-
nyér után sóvárog? Várom-e, mint a 

diákok a vizsgaidőszak végét? Vagy 
az újdonsült apa a szülőszoba előtt 
az ajtó nyílását? Várom-e, ahogy a 
szabadulást óhajtja a bebörtönzött? 
Vágyakozva, mint a szerelmes, hogy 
újra lássa kedvesét? Várom-e tárt ka-
rokkal, ahogy gyermek rohan a későn 
érkező szülő felé?
Nem. Nem várom. Mind a tíz uj-
jamra tudok egy materiális dolgot 
szedni, amit várok és amire vágyok 
– de Krisztus nem szerepel a listán. 
Egyszerűen elfelejtettem, hogy az 
egész életem az Ő adventje. Az első 
szívdobbanástól az utolsóig. ...És 
ha elbújok a világ elől egy kicsit, és 
csak Rá gondolok, már most érzem: 
itt van.”
Testvérek! Nem várjuk jobban a ka-
rácsonyt, a családdal való találkozást, 
a járvány elmúlását, mint amennyire 
Isten vár bennünket magához vonni! 
Hiszem, hogy nem véletlen, hogy a 
sóvárgás, a változásokra, a jobbra for-
dulásra most ennyire kiéheztet ben-
nünket a járvány. Tanít. Így is, ezen 
keresztül is tanít az Isten. Megismer-
teti velünk, milyen nyomorúságosan 
megalázott szeretettel szeret bennün-
ket, mert jobban vár minket, mint mi 
a gyógyulást, a javulást, a családdal 
való találkozta, mint a karácsonyt. 
Csodálatos szeretet, mely „ennyit 
tűrve vár”- ránk! Rád! Vár az Isten, 
hogy szerethessen egészségben, be-
tegségben és a kárpótló öröklétben! 
„Várj – te is - ember szíve készen, 
mert jő a Hős, az Úr, 
ki üdvösséged lészen, szent, győztes 
Harcosul! 
Fényt, éltet hozva jő... 
kit vágyakozva vártok, 
betér hozzátok Ő!” 312. dicséret

Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész
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Minden évben több tucatnyi 
embert tévesztenek meg a tűzifá-
val házalók. Trükkök tömegével 
verik át a megrendelőket a „tűzifás 
csalók” – figyelmeztet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya.

A csalók a kereskedelmi árnál jóval 
olcsóbban kínálják „kiváló” minősé-
gű portékájukat.  Csak telefonszámot 
adnak meg a hirdetéseikben, az áru ér-
tékesítését pedig általában helyszínre 
szállítással vállalják.  A jármű plató-
ján még tíz mázsa a tüzelő, az udva-
ron leborítva már csak ennek a fele. 
A laikus vevő még csak becsülni sem 
tudja, hogy valóban annyi fát kapott-e, 
amennyit megrendelt. A vásárlás so-
rán – ha nagyobb címletű bankjegyből 
kell visszaadni – megfigyelhetik, hol 
tartja a gyanútlan házigazda a pénzét. 
Később a sértett figyelmét elterelve 
(egy pohár vizet kérnek, WC-re, mos-
dóba mennek) megszabadítják a meg-
takarított készpénzétől.

Mire figyeljünk még fa vásárlás 
esetén?

Amikor tűzifát veszünk, egyik leg-
jellemzőbb mértékegység a köb-

méter, a másik a mázsa. Ha mázsá-
ra veszünk tűzifát, akkor érdemes 
megnézni, mennyire friss a vágás, 
mivel a frissen vágott fa egyrészről 
rosszabb hatásfokkal ég, mivel a hő-
energia egy része a fa száradására 
megy el. Másrészről rengeteg vizet 
is veszünk, tehát miután kiszárad a 
fa, akkor jönnek rá sokan, hogy egy 
csomó pénzt kifizettek feleslegesen 
a vízért. 

Az erdei köbméter számítása:
Az erdei köbméter nem egyezik meg 
a hagyományos matematikai 1x1x1-
es köbméterrel, mivel a fa metsze-
téből adódóan (ami ugye körszerű) 
keletkeznek úgynevezett kitöltetlen 
részek a köbméterben.
Ennek a kitöltetlenségi tényezőnek 
köszönhetően meg kell, hogy nö-
veljük az értéket 0,7-el. Ez az érték 
hosszú évek tapasztalatai alapján és 
különböző számítási módszereken 
alapul, és ezt az értéket hivatalosan 
is elfogadottnak tekintik. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a farönkö-
ket 1 m hosszúra vágják a kiterme-
lés során és 1,7 m (egész pontosan 
1,68 m, de a kerekítése elfogadott 
hivatalosan) magasan úgynevezett 
sarangba rakják össze. Ilyenkor már 

csak a sarang hosszát kell lemérni és 
már meg is kapjuk, hogy hány erdei 
köbméter a vásárolt fa mennyisé-
günk.
Ugyanakkor a hasogatott fát nem er-
dei köbméterben szokás elszámolni, 
hanem legtöbbször mázsában, vagy 
kalodában, esetleg zsákolva lehet hoz-
zájutni. Ezen kívül nagyon sok múlik 
a fafajon, a nedvességtartalmon, hogy 
rönkfa-e vagy hasogatott tűzifa. A 
legnehezebben meghatározható meny-
nyiség az ömlesztett tűzifa. Ebben az 
esetben legtöbbször csak mázsára 
tudunk vásárolni, amit az eladó te-
lephelyén jó esetben le lehet mérni. 
Célszerű ellenőrizni, hogy mennyire 
száraz az a fa, amit megvásárolunk, 
ugyanis a nedves tűzifa kb. kétszer 
annyit nyom, mint a száraz, míg a fa 
térfogata gyakorlatilag állandónak te-
kinthető.
Legyenek óvatosak! Otthonaikba ne 
engedjenek be idegent, így megelőz-
hetik, hogy trükkös tolvajok áldozatá-
vá váljanak! Ha bűncselekmény áldo-
zatává válik, azonnal értesítse a
rendőrséget a 112-es segélyhívó szá-
mon!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság

A hideg időben beindulnak 
a trükkös faárusok

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. január 11. 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:
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Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti a 
Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre.

PIACKÉPES SZAKMÁK, KORHATÁR NÉLKÜL A KÁLLAYBAN!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet!

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

ÁLLÁSAJÁNLAT
Nagykálló Város Önkormányzata felvételt 

hirdet felnőttképzés keretében, 
ideiglenes jelleggel, főiskolai vagy 
egyetemi diplomával rendelkező:

- matematika - fizika
- informatika szakos pedagógusok 

részére.
Érdeklődni és jelentkezni lehet az alábbi 

telefonszámon: +36 20 409 7568

I N G A T L A N
Nagykálló, Balassi u. 2. alatt 2 szobás össz-
komfortos családi ház melléképülettel eladó vagy 
kiadó. Telefon: +36 70 309 7254

Nagykálló, Kállay Miklós u. 34. szám alatt 2 
szobás, ebédlős, fürdőszobás, cserépkályha fűté-
sű ház eladó. Az ingatlan tehermentes.  Telefon:  
+36 20 988 7115

Nagykálló, Kállay Miklós u. 19/a alatt 3 szobás 
fürdőszobás, nagy nappalis, kertes családi ház el-
adó. Telefon: +36 20 955 4171

Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó állapot-
ban lévő, 4 szobás, összkomfortos, családi ház el-
adó, kettős fűtésrendszerű – gáz+vegyes tüzelésű, 
2 db cserépkályhával – melléképülettel. Kisebb 
lakáscsere is érdekel. Telefon: +36 20 315 4687

Nagykálló, Zrínyi M. utcában 65 nm-es, III. 
emeleti lakás eladó. Ár: 13,5 MFt.  Telefon:  
+36 30 849 3255

Nagykálló, Nagykertiszőlőben 800 □-öl bel-
területi telek, közmű nélkül eladó. Telefon:  
+36 20 253 8170

Nagyálló, Korányi F. út 19. sz. alatt üzlethelyi-
ség kiadó. Telefon: +36 30 349 7653

Nagykálló, Korányi F. úton 138 nm-es működő 
üzlet eladó vagy kiadó. Telefon:+36 20 562 4130  

Nagykálló belvárosában eladó csalá-
di házat keresek 30 millió forintig. Telefon:  
+36 30 318 9245

Nagykállóban eladó téglaépítésű társashá-
zi lakást keresek 15 millió forintig. Telefon:  
+36 30 318 9245

E L A D Á S - V É T E L
Eladó használt, de jó állapotban lévő Zanussi 
kombinált hűtőszekrény. Irányár: 25 000 Ft. Te-
lefon: +36 20 242 4566

Eladó 6 db beltéri ajtó (4 000 Ft), vasajtó 
240x100cm (10 000 Ft), negyedköríves hátfal-
üveges zuhanykabin, akril állítható zuhanytál-
cával, zuhanypanel a kabin teljes magasságban 
(30 000 Ft). Telefon: +36 70 309 7254

Eladó sütőtök - kanadai és nagydobosi - 200 Ft/
kg. Érdeklődni: Nagykálló, Bátori út 40. Telefon: 
+36 70 309 7254

Eladó benzinmotoros és elektromos fűnyíró, ko-
rongfűrész tengely, kiskazettás beltéri tölgyfaaj-
tó, kukoricamorzsoló, fűkasza, kétütemű fűnyíró 
motor, házi nyúl (süldő), Partner 330-as bontott 
fűkasza. Telefon: (42) 797 042

Eladó villanymotoros permetező 50 m félcolos 
slaggal, szőlődaráló és –prés tartozékokkal, vala-
mint új, háztartási fagylaltgép, 12 személyes 72 
darabos, új evőeszközkészlet táskával. Telefon: 
+36 20 253 8170

Eladó 120 literes boroshordó, 50 l sózókád, vil-
lanymotor, gázpalack üst alá égőfejjel, túrapalack 
égővel, 44-es gumicsizma, 2 db kézifűrész. Tele-
fon: +36 30 668 4239

3+2+1 szövet ülőgarnitúra, egyszemélyes he-
verő, csillár, szőnyeg, 2 db éjjeliszekrény eladó. 
Telefon: +36 30 413 3468

Eladó 48 nm parketta (900 Ft/nm), 2 m széles 
vas hintaállvány (6000 Ft), 1 m-es hintaállvány 
(3500 Ft), 11 kg-os gázpalack (5000 Ft), gázró-
zsa (3000 Ft), 180x150-es faablak (10 000 Ft), 
fa teraszajtó (5 000 Ft), 4 db vasvázas karszék 
(2000 Ft/db), szigetelt fa bejárati ajtólap (25 000 
Ft), szigetelt fa teraszajtólap (15 000 Ft). Telefon: 
(42) 264 294

Eladó 220 V-ról működő, 10 kalapácsos ter-
ménydaráló, 3 fázisról működő gyümölcsdaráló, 
nagyputtonyos szőlődaráló, kézi gyümölcsdaráló, 
250 kg-ig mérő molnár mázsa súlyokkal. Telefon: 
+36 30 218 5958

06-20/442-6643

Rendelje meg 
a szilveszteri 
fogásokat 
az Óbester 
Étteremből!

Bővebb információért 
kövesse  

Facebook-oldalunkat!

OM azonosító: 203059
Telephelykód: 005

Vezető neve:  
Szabóné Lipkovics Ildikó

Cím: 4320 Nagykálló, 
Korányi F. út 27.

Iskola telefonszámai:  
06-42/563-140
06-30/408 5057

E-levél:  
nagykallo.budai@gmail.com

Honlap:  
https: //bnszaki.sulinet.hu

YouTube csatornánk:
https: //youtube.com/c/

BudaiNagykálló

FELNŐTTKÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Közigazgatási ügyintéző
Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens
Turisztikai szervező

Idegenvezető

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek ajánljuk!

2 éves OKJ-s képzések


