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Trianon. Ez a szó a magyar 
fül számára az igazságtalan-
ságot, az elkeseredettséget, 
és a tehetetlen szomorúságot 
jelképezi. A 101 évvel ezelőtti 
eseményre, amely máig ható, 

feldolgozhatatlan tragédiája 
Magyarországnak, egy emlék-
oszlop felállításával és a törté-
nelmi események felidézésével 
emlékeztek Nagykállóban is 
június 4-én.  Folytatás a 4. oldalon

A Trianon emlékjel felavatása a Szabadság téren

Az elmúlt hónapokban a 
koronavírus-járvány elleni 
harcban való helytállás erőt 
és kitartást igényelt a beteg-
ellátásban résztvevő orvosok, 
nővérek részéről mind fizi-
kai, mind lelki értelemben. 
Egy Nagykállóban született, 
fiatal sebész szakorvos-jelölt, 
dr. Kulja András is közel egy 

évig, tizenkét órás beosztásban 
dolgozott a Covid-osztályon, 
ahová önként jelentkezett, 
azért hogy az egyre súlyosbo-
dó járványhelyzetben minél 
több betegen tudjon segíteni. 
Helytállásáért munkatársai az 
év Covid-orvosa díjra jelölték, 
amit március végén át is vehe-
tett. Folytatás a 7. oldalon!

A fagyasztott élelmiszerek ha-
zai piacvezető beszállítója, a 
Delforg Kft. vásárolt területet 
a Nagykállói Ipari Parkban, 
ahol több százmilliós befekte-
téssel hűtőházat alakítanak ki. 
A beruházásnak köszönhetően 

új munkahelyek létesülnek 
városunkban, növekszik az 
önkormányzat iparűzési adó-
bevétele és nem utolsó sorban 
tovább nő az ipari terület bete-
lepítettsége.

Folytatás a 3. oldalon!

Nagykállóból indult az év 
Covid orvosa

Újabb betelepülő

Június 12-től újra látogat-
ható a Nap Strand. 

Több vendégcsalogató prog-
rammal is készültek a nyi-
tás napján, így volt ingyenes 
légvár és lufihatogató bohóc 
a kisebbeknek, vízitorna a na-
gyobbaknak, illetve mindenki-
nek habparti és táncbemutató, 
a Nagykállói Általános Iskola 
diákjainak előadásában.
A több ponton megújult fürdő 
az idei szezonban is a szoká-
sos nyitvatartással - 9 és 19 

óra között - várja vendégeit. A 
kellemes környezetben talál-
ható gyógyhatású termálvizes, 
gyermek- és úszómedencét a 
fürdőzők a tavalyi áron hasz-
nálhatják.
A hatályos jogszabályok alap-
ján a 18 év felettiek részére 
védettségi igazolvány szüksé-
ges! 18 éven aluliak kizárólag 
védettségi igazolvánnyal ren-
delkező felnőtt kísérő jelen-
létében látogathatják a fürdőt, 
illetve a 16-18 évesek védett-
ségi igazolvánnyal.

Újra csobbanhatunk
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Még az égből is cukorka hullott
Nagykállóban idén 
is emlékezetes gyer-
meknapi program-
mal ajándékozták 
meg a kicsiket és a 
kicsivel nagyobba-
kat. 

Szerencsére az esőfel-
hők elkerülték a Haran-
god környékét, így na-
gyon sok család töltötte 
itt május utolsó vasár-
napját, ahol időről időre 
eldördült a cukorágyú, 
hogy az égből is cukorka 
hulljon a gyerekek közé. Az 
ingyenes rendezvény szer-
vezői kültéri játékokkal, 
kézműves-foglalkozások-
kal, ugrálóvárral készültek. 
A gyerekek kipróbálhatták 
az íjászkodást, lovagol-
hattak, de voltak játékos 
feladatok is, mint például 
fánkevő verseny, kötélhúzás, 
zsákban futás. Az autóbusz-
állomásról óránként indult 
kisvonat Harangodra. A szer-
vezők mindenkit vendégül lát-
tak egy finom babgulyásra és 
csörögére.

Rózsa Eszter: Szeretem a 
g y e r e k n a p o t , 
minden évben 
vannak progra-
mok a Haran-
godon, s ezeken 
mindig részt ve-

szek. Idén a kézművesekkel 
csomózott karkötőt készítet-
tem és az ugráló várat pró-
báltam ki. A hosszú karantén 
után most különösen jó volt 
kint lenni Harangodon!
Néző Nikolett: Szerintem 
jobb gyereknek lenni, mint 
felnőttnek, mert nekünk ke-
vesebb a feladatunk, nem kell 
dolgoznunk, van nyári szü-

netünk. A gye-
reknapot mindig 
m e g ü n n e p e l -
jük, idén igazán 
mozgalmas volt 
számomra, mert 

előbb kitáncoltuk a májusfát 
a főtéren és első áldozó vol-
tam.
Erdei Lili: A gyereknapon a 

szüleim mindig 
elvisznek oda, 
ahová szeret-
ném, például az 
állatkertbe és 
próbálják telje-

síteni a kívánságaimat, most 
azt, hogy lovagolhassak, mert 

nagyon szeretem az állatokat, 
a lovakat különösen. Véle-
ményem szerint jó gyereknek 
lenni, mert a felnőtteknek na-
gyon sok dolguk van.
Radiczki György: Vélemé-

nyem szerint jó 
gyereknek len-
ni, mert nekünk 
sokkal kevesebb 
feladatunk van, 
mint a felnőt-

teknek. Csak tanulnunk és ját-
szanunk kell, míg a szüleink 
sokat dolgoznak, gyakran fá-
radtak, sok mindenért felelős-
séget kell vállalniuk, például 
értünk, gyerekekért is. 

Gyereknapon gyerekeket kérdeztünk arról, hogy  
milyen ma gyereknek lenni? - nem csak gyereknapon
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Újabb betelepülő

Időskorúak támogatása Felhívás

Folytatás az 1. oldalról!
Elsősorban fagyasztott ten-
geri halak, különböző rák-
félék, kagylók, polipok, ba-
romfitermékek, sertés- és 
marhahúsok, továbbá vadak 
és zöldségek importálásá-
val, illetve forgalmazásával 
foglalkozik csaknem 30 éve 
idehaza és Európa számos or-
szágában a Delforg Kft., amely-
nek Dunaharasztiban (a cég 
központja), Nemessándorházán 
(Zala megye) és Nyíregyházán 
vannak telephelyei. Ez utóbbi 
bővítése helyett hamarosan a 
Nagykállói Ipari Parkban több 
százmilliós befektetéssel építi 
meg negyedik raktár- és hűtő-
házát.
A részletekről Sándor Csabát, 
a Delforg Kft. ügyvezető igaz-
gatóját kérdeztük, aki május-
ban írta alá  a több mint 12 ezer 
négyzetméteres ipari terület 
megvásárlásáról szóló szerző-
dést Horváth Tibor polgármes-
terrel.
A Delforg Kft. egy magyar 
alapítású vállalat, amely 1992 
óta jelen van a hazai és a nem-
zetközi piacon. Kezdetek óta 
fagyasztott húsok, zöldségek, 
gyümölcsök, tészták, desszer-
tek és egyéb félkész termékek 
csomagolásával, forgalmazá-
sával foglalkozik. Az üzem 
által kibocsátott árucikkek ma 
már megtalálhatók valamennyi 
hazai üzletlánc boltjában, illet-

ve Németországban, Hollandi-
ában, Belgiumban, Franciaor-
szágban és Szlovéniában is.
Két éve fogalmazódott meg a 
vállalat vezetése részéről a ka-
pacitásbővítés, azonban a ren-
delkezésre álló hűtőházállomá-
nyunk befogadóképessége erre 
nem alkalmas, ezért új telep-
hely keresésébe kezdtünk. Így 
találtuk meg a Nagykállói Ipari 
Park üresen álló területét és a 
város polgármesterével sike-
rült megegyeznünk, s megköt-
nünk az adásvételi szerződést.
Miért pont Nagykállóra esett 
a választásuk?
Nagyon sok helyszínt bejár-
tunk, de Nagykállóban voltak 
adottak mindazok a feltételek 
– a jó úthálózat, az ipari park 
jellege, az autópálya közelsége 
– amit kerestünk.
Milyen tevékenységet végez-
nek majd a Nagykállói Ipari 

Parkban?
Nagykálló határában több mint 
12 ezer négyzetméternyi te-
rületet vásároltunk meg, ahol 
új hűtőházunkat alakítjuk ki. 
Egy 560 és egy 300 raklapos 
hűtőraktár, illetve egy szá-
razáru raktár épül majd, ahol 
nagymennyiségben tudunk 
termékeket tárolni, mindemel-
lett egyszintes irodaépület ki-
alakítása valósul meg, továbbá 

terveink között szerepel az is, 
hogy egy mintaboltot alakítunk 
ki az épületen belül.
Mikor kezdődik a beruhá-
zás?
Az ipari park területén saját-
erős, kb. 200 millió forintos 
beruházás valósul majd. Ha-
marosan elkezdődnek az épü-
letegyüttes kivitelezési mun-
kálatai, s várhatóan jövő év 
végére készül el.

Horváth Tibor polgármester és Sándor Csaba ügyvezető igazgató 
az adásvételi szerződéskötésekor  

Nagykálló Város Önkormány-
zatának szociális rendelete ér-
telmében időskorúak támogatá-
sában részesülhetnek azok a 62. 
életévüket betöltött nagykállói 
személyek, akik családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének háromszorosát  
(85 500.-forintot).
A támogatásra vonatkozó ké-
relmet május 1. és november 
30. napja között lehet benyúj-

tani a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán. A támoga-
tást egy naptári évben kettő al-
kalommal lehet igénybe venni, 
de a két kérelem között leg-
alább 60 napnak el kell telnie. 
A kérelemhez csatolni kell az 
egy lakcímen élő közeli hoz-
zátartozók utolsó havi nettó 
jövedelem igazolását, lakcím 
kártya, taj kártya másolatát. 
Az ügyfélszolgálat a Garan-
cia Biztosító felől közelíthető 
meg. 

Értesítem a lakosságot, hogy 
Nagykálló Város Önkormány-
zata – hosszú kihagyás után 
– személyemben ismét biztosí-
totta a lakossági gombavizsgá-
latot. Az önkormányzat ezzel a 
lakosság többszöri jelzett igé-
nyét teljesítette.
A gombavizsgálat továbbra is 
ingyenes! Kérem, hogy a gyűj-
tött, vadon termő gombát - a 
mérgezés elkerülése érdekében 
- minden esetben hozzák el la-
kásomra vizsgálat céljából. 

Jónás Sándor
Nagykálló, Jókai M. út 20.
Telefon: (42) 263 831

Az ízletes vargánya júniustól 
októberig gyűjthető

-Nagykálló Város vezetése 
igyekszik nagy hangsúlyt fek-
tetni iparterületeinek fejleszté-
sére, hasznosítására, s mindent 
megtenni annak érdekében, hogy 
felkeltse a terjeszkedni kívánó 
vagy új telephelyet kereső cé-
gek érdeklődését, megteremt-
se az üzleti élet szereplőivel a 
korrekt partnerséget. Az ipari 
parkban rendelkezésre álló ön-
kormányzati területek közel felét 
sikerült értékesíteni befektetők 
részére, körülbelül hét hektár-
nyi terület pedig még eladásra 

vár – mondta Horváth Tibor, 
Nagykálló polgármestere.  – Az 
elmúlt két év során a járvány-
helyzet és a gazdasági válság 
ellenére - a meglévők mellett 
- sikerül további kb. 50 új mun-
kahelyet teremteni. A már mű-
ködő és az újonnan betelepülő 
vállalkozásoknak köszönhetően 
pedig a (terület)eladásokból és 
az iparűzési adóból származó 
bevételekkel tovább növelni az 
önkormányzat vagyonát. Azt 
gondolom, hogy ennek tudható 
be, hogy a város munkahely-te-

remtés tekintetében mostanra 
érte el azt a „kompromisszumos 
szintet”, amelyet – egyelőre – 
elfogadhatónak találunk.  Ezért 
szeretném képviselő-társaimat 
meggyőzni arról, hogy az eladás-
ra kínált területeket mostantól 
magasabb áron értékesítsük a 
betelepülni szándékozó vállal-
kozások számára. Bízom benne, 
hogy - a kormány gazdaságélén-
kítő programjainak köszönhető-
en – újabb, komoly jövőképpel 
rendelkező cégek keresik majd 
meg önkormányzatunkat.
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Folytatás az 1. oldalról!
A Szabadság téren tartották 
az önkormányzat nemzeti ösz-
szetartozás napja alkalmából 
szervezett megemlékezését, 
ahol Horváth Tibor, Nagykálló 
Város polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
Szabolcsi Kata, a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője idézte fel az egy 
évszázaddal ezelőtti történé-
seket:
- Nehéz magyarként egy 
olyan történelmi eseményhez 
érzelemmentesen közelíteni, 
amely a magyarság számára 
sorsfordító tragédiát és meg-
aláztatást jelentett. Emellett 

sokakat családi okokból köz-
vetlenül is érintett, illetve kö-
vetkezményei ma is milliókat 
érintenek. 
1920. június 4-én, az első vi-
lágháború végső lezárása so-
rán a győztes nyugat-európai 
nagyhatalmak a vesztesként 
kezelt Magyarországra ke-
gyetlen és igazságtalan békét 
kényszerítettek. Diktátum 
volt inkább, mint szerződés – 
mondta Szabolcsi Kata. - Az 
első világháborút lezáró bé-
kerendszer alapján az akkori 
Magyarország népessége öt, 
a mai állapot szerint nyolc ál-
lamban találta magát.
Magyarország területe 282 
ezer négyzetkilométerről 93 
ezerre csökkent, lakosságszá-
ma 18,2 millióról 7,6 millió-
ra. 3,3 millió magyar került 
határon kívülre – tette hozzá a 
megemlékezés szónoka, majd 
azzal zárta beszédét, hogy a 
nemzett több, mit a határok 
közé zárt együvé tartozás. Tá-
gasabb, mint a földrajzi és álla-

mi közösség, mert ebben nem 
a területnek, hanem a történe-
lemnek, a hagyománynak, a 
kultúrának és a lelki közösség-
nek van elsődleges szerepe. 
A történeti visszatekintés után 
a Nagykállói Általános Is-
kola diákjai – Boros Villő és 
Éberhardt-Tar Csenge Juhász 
Gyula Trianon című versét 
mondta el, majd Rózsa Zol-
tán vezetésével a Rózsafa 
Citeraegyüttes tagjai zenés 
produkcióját láthatták és hall-
hatták a megemlékezők. 
A műsor után dr. Simon Mik-
lós, a térség országgyűlési 
képviselője és Horváth Tibor 
polgármester leleplezte a Sza-

badság téren felállított Trianon 
emlékoszlopot, amely Tordai 
János Király Zsiga-díjas, népi 
iparművész alkotása. Az emlék-
jelet Repelik Zsuzsanna Eszter 
református lelkész, Ruszki Gá-
bor római katolikus plébános 
és Trella Tibor görögkatolikus 
atya áldotta és szentelte meg.

Emlékoszlopot avattak  
a nemzeti összetartozás napján

Nagykálló Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete felhívás tesz közzé 
a városi kitüntető díjak 
odaítélésével és adományo-
zásával kapcsolatban. 

- Szilágyi István-díj adomá-
nyozható azoknak a szemé-
lyeknek és közösségeknek, 
akik kiemelkedő eredményt 
értek el az óvodai, iskolai ok-
tató-nevelő munkában, magas 
fokú pedagógiai és szakmai 
felkészültségük alapján élen 
járnak a hatékony pedagógiai 
módszerek kidolgozásában és 
alkalmazásában.
- Ámos Imre-díj adományoz-
ható azoknak a személyeknek 
és közösségeknek, akik a város 
kulturális, művészeti életében, 

népművészeti hagyományai-
nak ápolásában hosszú időn át 
kiemelkedő munkát végeztek 
vagy jelentős művészi alko-
tással járultak hozzá a város 
hírnevének öregbítéséhez, 
illetőleg művészi alkotásuk 
általános elismerést vívott ki 
a művészeti életben a műértő 
közösség körében.
- Nagykálló Városért-díj ado-
mányozható azon személyek 
vagy csoportok részére, akik a 
város közéletében kiemelkedő 
munkát végeztek, tevékeny-
ségükkel elismerést vívtak ki 
a lakosok vagy a szolgáltatást 
igénybe vevők körében. Akik 
anyagi hozzájárulással vagy 
tevékenységük eredménye ré-
vén történő hozzájárulással ki-
emelkedő módon támogatják 

Nagykálló Város lakosait, ren-
dezvényeit, a város fejlődését.
- Korányi Frigyes-díj adomá-
nyozható a város egészségügyi 
és szociális ellátása érdekében 
kiemelkedő tevékenységet 
kifejtő orvosnak, gyógysze-
résznek, ápoló és kisegítő 
személyzetnek, szociális inté-
zetben dolgozónak, valamint 
példaértékű munkát végző 
közösségnek, karitatív szerve-
zetnek.
Amennyiben ismer környeze-
tében olyan nagykállói lakost, 
aki Ön szerint alkalmas és mél-
tó lehet a kitüntető szakmai el-
ismerés valamelyikére, kérjük 
2021. július 1-ig tegyen javas-
latot az illető személyére.
A városi kitüntető díj adomá-
nyozására javaslatot tehet: a 

polgármester, a képviselők, 
a bizottságok tagjai, továbbá 
nagykállói szakmai és civil 
szervezetek, egyesületek, in-
tézmények, illetve - legalább 
- 10 nagykállói állandó lakó-
hellyel rendelkező lakos.
A javaslatokat postai úton, 
vagy személyesen Nagykálló 
Város polgármesterének kell 
benyújtani. Az illetékes bizott-
ság véleményezése után a pol-
gármester a képviselő-testület 
elé terjeszti a javaslatot, amely 
minősített többséggel dönt a 
díj odaítéléséről. 
A díjak átadására az Államala-
pítás ünnepe alkalmából, au-
gusztus 20-án megrendezésre 
kerülő programon kerül sor.

Horváth Tibor
polgármester

Kitüntető díjak odaítélése
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Döntöttek
Nagykálló Város Önkormány-
zata a Nagykállói Hírmondó 
márciusi számában és a város 
közösségi oldalán arra kérte a 
városlakókat, hogy a bemu-
tatott Kállai Kettős Rendez-
vény- és Konferenciaközpont 
két látványterve közül dönt-
sék el, hogy melyik valósuljon 
meg. Az elmúlt hetekben az 
állampolgárok közül mindösz-
szesen 266-an éltek a szavaza-
ti jogukkal. Közülük volt, aki 
a mellékelt szavazólapon, má-
sok elektronikus úton mond-
tak véleményt. Az „A” tervre 

115-en voksoltak, míg a „B” 
tervre 141 szavazat érkezett.
A nagykállói állampolgárok 
véleményét alapul véve az 
önkormányzat így az erre vo-
natkozó megvalósulási terv el-
készítésére adott megbízást az 
ARCHICUM ST KFT.-nek. A 
látványtervekhez képest némi 
módosítással – a költséghaté-
konyság, illesztve a kivitelezé-
si technológia követelményei-
nek eleget téve – elkészültek 
a kiviteli tervek, amelynek 
jelenleg az engedélyezési eljá-
rása van folyamatban.

Civil összefogással újult meg a rendelő
A hideg, fehér falakra színes 
tapéta került, a padlóra új 
PVC, emellett játszósarkot is 
kialakítottak a Debreceni úti 
gyermekrendelőben annak 
felújítása során, amely az 
önkormányzat és helyi civil, 
roma egyesületek közremű-
ködésével valósult meg. 

Régóta esedékes volt már a 
gyermekorvosi és fogorvosi 
rendelőknek helyet adó Deb-
receni úti épület felújítása. Egy 
példaértékű összefogásnak kö-
szönhetően most a rekonstruk-
ciós munkák mellett több, gye-
rekbarát elem is helyet kapott a 
rendelőhelyiség várójában.
-A múlt hónapban a fogorvosok 
rendelőváltása miatt szükséges-
sé vált a helyiségek festése. Az  
önkormányzat munkatársai ez-

zel egyidőben az épületben ta-
lálható gyermekorvosi rendelő 
és betegváró, illetve a mosdók 
felújítását is elvégezték, amely 
időszerű és elengedhetetlen 
volt – mondta Horváth Tibor 
Nagykálló polgármestere. 
A felújítással szinte egyidőben 
roma, civil szervezetek ré-
széről érkezett megkeresés az 
önkormányzat és a gyermekor-
vosi körzetet ellátó, dr. Major 
György felé, hogy hozzájárul-
nának a leromlott állapotú ren-
delőhelyiségek megújításához.
- A Nagykállói Romák Ér-
dekvédelmi Szervezete és a 
Somnakuno Drom - Roma Női 
Civil Egyesület 400 ezer forint 
támogatást kapott a Partners 
Hungary Alapítványtól, me-
lyet épület felújítására, kor-
szerűsítésére használhatott fel, 
például az általános iskola, az 
óvoda, vagy a kórház mosdó-
jának megújítására.  A pénz 
felhasználásáról önkénteseink 
megkérdezték a roma közösség 

tagjait, akik egyöntetűen úgy 
határoztak, hogy a gyermekor-
vosi rendelő korszerűsítésére 
fordítsuk ezt az összeget. Dön-
tésüket nagyban befolyásol-
ta, hogy a közösség tagjainak 
gyermekei a Major György 
doktor úr páciensei és tudják, 
illetve a kisfiam révén sze-
mélyes is tapasztaltam, hogy 
mennyire ráfért a felújítás erre 
a rendelőre – tájékoztatott Bitó-
Balogh Zsanett, a Nagykállói 
Romák Érdekvédelmi Szerve-
zetének (NARÉSZ) vezetője.  
– Megkerestük Horváth Tibor 
polgármester urat, hogy az ön-
kormányzat is segítse munkán-
kat és hála Istennek összeért 
az elhatározásunk. Ők ugyanis 
kifestették a rendelőt, mi pedig 
a további korszerűsítési mun-
kákat végeztük el 15-20 szülő 
segítségével.
A NARÉSZ vezetője elmondta, 
hogy a gyermekorvosi rendelő 
folyosóján és a betegváróban 
kicserélték az elhasználódott, 

több évtizede lerakott PVC-t, 
a rideg, fehér falakon a csem-
pét színes, mosható matricával 
vonták be, a pelenkázót lecsi-
szolták, a szivacsot áthúzták, 
egy játszósarkot alakítottak 
ki, továbbá a szoptatós édes-
anyáknak hintaszéket, illetve 
egy tévét is vásároltak, hogy 
a szorongással teli várakozás 
ideje gyorsabban teljen az kis 
betegeknek. 
- Nagy örömünkre nemcsak a 
roma közösség tagjai, hanem 
más szülők is csatlakoztak hoz-
zánk. Voltak, akik festéket, filc-
tollat, színes ceruzát, gyurmát 
és egyéb játékokat ajánlottak 
a játszósarok eszközeinek bő-
vítéséhez – fűzte hozzá Bitó-
Balogh Zsanett, aki elmondta: 
munkájuk során a gyerekköz-
pontúság volt számunkra az 
elsődleges szempont, hogy a 
kicsiket barátságos környezet 
fogadja egy-egy vizsgálat előtt. 
- Reméljük, hogy minden gye-
rek megtalálja azt az elfoglalt-
ságot, amivel eltöltheti az ide-
jét, míg vizsgálatra vár.
- Köszönet illeti a civil szer-
vezetek felajánlását, munká-
ját, amely nem példa nélküli 
Nagykállóban, az önkormány-
zat igyekszik partner lenni a jö-
vőben is az ilyen kezdeménye-
zéseknek – tette hozzá Horváth 
Tibor, Nagykálló Város polgár-
mestere.

Munka közben a NARÉSZ, Bi-
tó-Balogh Zsanett vezetésével

Színek és játékok a betegváróban

Elkészült a kiviteli terv
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A Nagykállói Hírmondó 
korábbi számában Choma 
Róbert kereskedő Madár 
Tibor fotós-virágkötőt 
kérdezte, aki – a Korányi 
F. 55. szám alól a Korányi 
F. 83. szám alatti – új üz-
letsorra költözött virág-
üzletével. Mit várt ettől a 
költözéstől? 
Nem volt egyszerű meghoz-
ni ezt a döntést, előtte hóna-
pokig gondolkodtunk, hogy 
meglépjük, vagy sem. Ami 
leginkább hatással volt a dön-
tésünkre, az az üzlet előtti 
parkolás, helyesebben annak 
hiánya. Mióta megépült a Ko-
rányi F. úti körforgalom, nem 
lehetett megállni az üzlet előtt 
és a vásárlók máshová men-
tek, másrészt szerettük volna 
bővíteni a boltot és annak kí-
nálatát. Az eddigi 14 helyett, 
most 50 négyzetméter lett az 
új üzlet területe, ami plusz le-
hetőségeket rejt magában.

Milyen lehetőségeket pon-
tosan?
Ajándéktárgyakkal bővítet-
tük a kínálatot, amihez sze-
retnénk a továbbiakban vá-
sárlóink segítségét, javaslatát 
kérni, hogy olyan áru legyen 
az üzletben, amire igény van, 
amit keresnek. 

Felfedezték, megtalálták 
már a Vadvirág virágüzlet 
új helyét a vásárlók?
Igen, szerencsére most már 
egyre többen tudják, hogy 
hol találnak bennünket.

Mivel a szülei foglalkoztak 
a virágkötészettel, adott 

volt, hogy továbbvigye az 
üzletet, ezzel foglakozzon?
Még 19 éves voltam, amikor 
a szüleim megnyitották az 
üzletet. Én teljesen más úton 
indultam el, autókereskedé-
sekben dolgoztam. A 2008-as 
gazdasági válság hatására le-
szálló ágba került az autóipar, 
illetve rájöttem, hogy ez nem 
az én világom, mert a krea-
tív dolgok jobban érdekeltek. 
A virágkötészetet kezdtem 
megkedvelni, bár még ekkor 
sem éreztem, hogy ez lenne 
az én utam, mindössze be-
segítettem, mikor sok volt a 
munka. Ekkor kezdtem el – 
hobbiból - esküvőkön fotóz-
ni, aztán olyan sokat költöt-
tem a felszerelésemre - még 
egy fotóriporter képzésre is 
elmentem -, hogy luxus lett 
volna abbahagyni.
Tíz évig hétről-hétre jártam 
esküvőkre, aztán 2009-ben 
újabb fordulat jött az életem-
be, mert átvettem a boltot. 
Sokan egyébként azt gondol-
ják, hogy ez női szakma, de 
mint ahogyan a profi séfek 
is elsősorban férfiak, úgy a 
virágkötő mesterek többsége 
is. A fotózás örök szerelem 
maradt, illetve lényegesen 
kevesebbet, mint korábban, 
de ma is vállalok munkát.

A szakmát volt kitől elles-
ni…
Édesanyámtól tanultam a 
virágkötészet minden forté-
lyát, a növények ismeretét 
pedig el kellett sajátítanom, 
hiszen a vásárlók közül so-
kan kérnek tanácsot egy-egy 
cserepes növény nevelésével, 
ápolásával kapcsolatban. A 
munkám része az árubeszer-
zés, elsősorban Budapestre 
Debrecenbe járok. Szeretek 
a sok különleges növény kö-
zött válogatni. 

Van lehetőség, hisz’ ez egy 
gyönyörű tevékenység, 
szakma.
Mindenki azt hiszi, holott 
ennek is ugyanúgy megvan-
nak a nehézségei, mint bár-
melyik más szakmának.

Hogy látja, honnan hová 
fejlődött ez a tevékenység, 
amióta ezzel foglalkozik? 
Mindig változik. Változnak 
a szokások, a csokorköté-
szetben, a csomagolásban, 
ez utóbbi például évente. 
Én is igyekszem követni az 
éppen aktuális trendeket, 
elsősorban az internet segít-
ségével. De ez hozzátartozik 
a munkámhoz, mert keres-
ni kell az új technikákat, 
elemeket, kellékeket, hogy 
mindig valami újat tudjunk 
adni a vásárlóinknak. A fo-
tózás is pontosan ilyen.

Most éppen mi a trend a 
fotózásban?
Az extrém dolgokat, a nagy 
eltéréseket, a megdöbbentő 
kiegészítéseket, helyszíne-
ket keresik a megrendelők. 
Szerintem is akkor jó egy 
kép, ha meghökkentő. 

Mi a kedvenc helyszíne, 
ahol szereti fotózni a páro-
kat?
Ha jót akarnak, akkor Iz-
landra mennénk. A környé-
ken nehéz újat mutatni… 
Természetesen vannak hely-
színek, amelyeket kedvelek, 
például Füzérradványon a 
több hektáros kastélypark, 
ahol mindig találok valami 
újat, amit korábban nem vet-
tem észre. 
Én nem vagyok az az „atom-
ra beállítós” fotós, aki a 
helyszín miatt akar jó fotókat 
készíteni, hanem a párokról 
szeretek jó beállítással, jó 

képet csinálni. Nem akarom 
őket belekényszeríteni egy 
szituációba, hanem arra va-
gyok kíváncsi, hogy ők mi-
lyenek, s azt a fotó tükrözze.
Igaz a mondás, hogy a sza-
bályok azért vannak, hogy 
felrúgjuk, megszegjük őket. 
Ez a fotózásra és a kötészet-
re is igaz.

Lehet egy virágkötőnek 
kedvenc virága?
Lehet, de nekem nincs. 
Sokfélét szeretek, például a 
boglárkát, a bazsarózsát, de 
lehet, hogy három év múl-
va már nem fogom kedvel-
ni, mintahogyan régen nem 
kedveltem a szegfűt, most 
viszont vannak olyan szín-
kombinációi az importszeg-
fűnek, ami már tetszik.

A jeles napok – Anyák nap-
ja, halottak napja stb. – 
idején, amikor szinte egyik 
csokrot kötik a másik után, 
„el tud veszni” a virágok, a 
kötészet szépsége?
Ilyenkor 60-70(!) csok-
rot kötök naponta, de nem 
unom meg, mert folyton jár 
az agyam, hogy újat mu-
tassak, alkossak. Engem ez 
éltet. Én azt nem szeretem, 
ha sorban állás van, mert az 
nyilván bennem is feszült-
séget generál. Ettől függet-
lenül, mint ahogy a fotózás 
során sem készül két egyfor-
ma kép, nem kötök két egy-
forma csokrot sem. 

A Nagykállói Hírmon-
dó következő számában 
kinek adjuk tovább a vá-
laszadás jogát az Ön által 
feltett kérdésre?
Kerezsi Antal népzenészt, 
a Bürkös Zenekar vezető-
jét kérdezném. Az együttes 
munkáját az elmúlt években  
több, elismerő díjjal is jutal-
mazták, a jövőre nézve mik 
a terveik? A koronavírus-
járvány miatti kényszerű 
pihenő után, merre indultak, 
hol muzsikálnak?
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Nagykállóból indult az év Covid orvosa
Az egészségügyben dolgozók má-
jus végén jutottak a hosszú, vész-
terhes időszak után egy „lélegzet-
vételnyi” szünethez…
A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 
sebész szakorvos-jelöltje, dr. Kulja 
András életében is most érkezett el 
az az időszak, amikor visszatérhe-
tett a kórház sebészeti osztályára, 
folytathatta tanulmányait sebész-
ként, illetve azzal párhuzamosan 
egészségügyi menedzserként.
Beszélgetésünk idején – a Covid-
osztályon eltöltött hosszú hónapok 
után - egyetlen szabad hétvégéjét 
töltötte. Mindössze ennyi ideje 
volt regenerálódni, de ez sem telt 
tétlenül, mert készült az esküvő-
jükre, ugyanis tavaly, a koronaví-
rus-járvány miatt, csak a polgári 
szertartásra került sor.
A fiatal orvost és családját vá-
rosunkban sokan ismerik, hiszen 
édesanya, dr. Kulja Erika a Sántha 
Kálmán Szakkórház pszichiátere, 
édesapja, Kulja András mikrobio-
lógusként dolgozott, 2006 és 2014 
között pedig Nagykálló Város Ön-
kormányzat képviselő-testületének 
tagja volt.
Dr. Kulja Andrást nagykállói 
kötődéséről, az elmúlt hónapok 
ember próbáló helytállásáról is 
kérdeztük.
- Nagyon sok emlék köt 
Nagykállóhoz, hiszen itt nőttem 
fel, az egykori Szilágyi István Ál-
talános Iskolában tanultam, majd 
Nyíregyházán, a Krúdy Gyula 
Gimnáziumban érettségiztem. Az 
általános iskolai tanáraim között 
meghatározó egyéniségek voltak, 
például egykori biológia és kémia 
tanáraim, Veress László, illetve 
Sándorné Lelesz Klára és Sándor 
Attila, akik megszeretették velem 
ezeket a tárgyakat. Belső indítta-
tásból jelentkeztem az orvostudo-
mányi egyetemre, de a tanáraim és 
szüleim nagy hatással voltak rám. 
A diploma megszerzését követően 
pszichiáter rezidensként kezdtem 
meg a pályámat a Semmelweis 
Egyetem Pszichiátriai és Pszicho-
terápiás Klinikáján, azonban ké-
sőbb sebészetre váltottam.
Miért történt ez a váltás?
Rájöttem, hogy nagyon hiányzik 
a manualitás és a változatos gyors 
reakciókat igénylő munkavégzés. 
Feleségem apukája állatorvos, így 
többször lehetőségem volt állat-
orvosi műtéteknél asszisztálni, ez 
adta meg a kezdő lökést, később 
pedig önszorgalomból bejártam a 

sebészeti osztályra, majd megszü-
letett bennem az elhatározás, hogy 
a gyógyító munka ezen területén 
jobban ki tudok teljesedni, meg-
élni a flow-élményt… Úgy érzem 
sikerült!
Mikor jár utoljára 
Nagykállóban?
Körülbelül egy hónapja, a két nagy-
mamámat látogattam meg. Szívem 
szerint gyakrabban mennék, mert 
valóban sok élmény köt a város-
hoz. Nagykállóban, ha tehetjük a 
feleségemmel, a Harangodra is ki-
megyünk. Gimnazista koromban, 
amikor aktívan sportoltam, hegyi-
kerékpároztam, sok időt töltöttem 
ott, a versenyekre készülve.
Sebész szakorvos-jelöltként 
dolgozott, mikor múlt évben a 
Covid-osztályra került.
Amikor a Covid-részlegeket kiala-
kították, minden osztálynak kül-
denie kellett ide orvosokat, hogy 
biztosítva legyen az ellátás. Rövid 
idő alatt felmértem, hogy ez egy 
rendkívüli helyzet, így magam je-
lentkeztem, hogy állandó jelleggel 
dolgozzak a részlegen. Úgy gon-
doltam, így tudok aktívan tenni, 
a betegek hasznára lenni az egyre 
súlyosabb járványhelyzet idején.
Hónapokon át nagy terhelés 
alatt kellett dolgozniuk. Fiatal 
gyógyítóként, hogy élte meg ezt 
az időszakot?
Fiatal orvosként az ember úgy 
gondolja, hogy az orvoslás eljutott 
egy olyan szintre, hogy a legtöbb 
betegséget vagy meg tudja gyó-
gyítani, vagy pedig a tüneteket 
csökkentheti. Azonban az új ví-
rus megjelenésével szembesül-
nünk kellett azzal, hogy az eddigi 
gyógymódok és terápiák ebben az 
esetben nagyrészt hatástalanok. 
Nagyon nehéz volt megélni ezt az 
„eszköztelenséget”. Így mindenki 
erőn felül dolgozott, hogy a lehető 
legtöbbet segíthessünk a betegek-
nek. Nagyon éles különbségeket 

láttunk egyes páciensek állapo-
tának változásában. Az egyetlen 
magyarázat az egyénenként eltérő 
genetika és immunrendszer, amit 
azzal az egyszerű példával tudnék 
szemléltetni, hogy valaki 5 perc 
alatt leég a napon, más pedig egész 
nap kint lehet mégsem ég le. Kül-
ső szemmel ez nem jósolható meg 
előre, így lehet, hogy felépült a 90 
éves páciensünk, miközben a 30-
as éveiben járó fiatal, egészséges 
pácienst elvesztettünk.
Hogyan lehet feldolgozni az 
ilyen veszteséget?
Nehezen. Az ember ilyenkor szem-
besül a korlátaival. A harmadik 
hullám végén, többször előfordult 
velem, hogy éjszaka arra riadtam, 
hogy betegeket látok el. Szeren-
csére ez később elmúlt, de ismerek 
olyan kollégákat, akik mai napig 
felriadnak éjszaka. Sokat jelentett 
az is, hogy nem hierarchikus rend-
szerben, hanem csapatban - a nő-
vérek, szakorvosokkal -, egymást 
segítve dolgoztunk. Nagyon fontos 
volt számomra, hogy a feleségem 
is mindvégig támogatott, illetve az 
édesanyám, aki szakemberként is 
a segítségemre volt. Hálás vagyok 
neki, hiszen mai napig nagyon fon-
tosak számomra a tanácsai, meglá-
tásai.
Orvos és nem jós, de Ön szerint 
lesz negyedik hullám, vagy az 
oltás leszabályozza?
Nem szeretnék jósolni. Saját ta-
pasztalataim szerint a védőoltás-
ban részesült kórházi dolgozók 
között nem igazán fordul elő meg-
betegedés, ha pedig oltott pácien-
sek kerülnek az osztályra, sokkal 
enyhébb tüneteket mutatnak, mint 
azok, akik nem kapták meg a vak-
cinát. Tehát én bízom benne, hogy 
az oltással megtudjuk előzni a ne-
gyedik hullám kialakulását.
Sajnos a vírustagadók, az oltáselle-
nesek óriási károkat okoztak a fél-
revezető információikkal, nagyon 
sok beteg ezen megtévesztések 
miatt későn fordult orvoshoz, és 
ezzel nem csak a betegek gyógy-
ulását hátráltatták, hanem a vírus 
terjedését is elősegítették.
A Covid-osztályon végzett mun-
kája elismeréseként az év Covid 
orvosa-díjat kapta meg. Erről 
mesélne.
A Magyar Kórházszövetség és 
a fogjunkossze.hu kezdeménye-
zésében a kórházi dolgozók és 
a páciensek szavazhattak az év 
COVID orvosára, szakdolgozójára 

és nem ágy melletti dolgozójára, 
szavazatukat pedig szövegesen is 
meg kellett indokolniuk, én is je-
löltem kollégát.
Nagyon meglepődtem, amikor 
március végén - éppen Nagykállóba 
tartva - felhívtak a Kórházszövet-
ségtől, hogy a díjazottak között 
vagyok. Amellett, hogy meglepett, 
jóleső érzés volt a szavazás ered-
ményéről értesülni, ugyanakkor 
nem gondolom, hogy tettem volna 
bármi különlegeset, azon túl, hogy 
lelkiismeretesen végeztem a mun-
kámat.
A díj egy részét jótékony célra 
ajánlotta fel.
Miután átutalták a díjjal járó pénz-
jutalmat, úgy ítéltem meg, hogy ez 
nem egyéni teljesítmény, hanem 
- ahogy korábban is mondtam - 
csapatmunka, így nem tartottam 
méltónak, hogy megtartsam a tel-
jes pénzdíjat. A feleségemmel úgy 
döntöttünk, hogy az összeg feléből 
olyan eszközöket vásárolunk – 
például kávéfőzőket, szendvics-
sütőket, gyümölcscentrifugákat –, 
amivel az ápolószemélyzet min-
dennapjait segíteni tudjuk.
A - Covid előtt - a világhálón az 
első magyar vlogger orvosként 
vált ismertté. Mi volt a motivá-
ciója, célja ennek elindításával?
Nekem a betegedukáció abszolút 
célom és küldetésem, mert a páci-
ensek igénylik a hiteles informá-
ciókat. A Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Menedzser MSc 
képzésére való jelentkezésemben 
is ez motivált.  Ha minden jól ala-
kul, akkor idén fogok diplomázni, 
és bízom benne, hogy hasznosítani 
tudom a megszerzett tudást. 
Nem rejt ez veszélyeket, hiszen 
manapság a betegek nagy 
része az internet segítségével 
„gyógyítják magukat”, míg 
mások „komplett kórképpel” 
keresik fel az orvosukat, mert az 
interneten „utánanéztek”?
Pont ezért nagyon fontos! Ne-
künk, gyógyítóknak két lehető-
ségünk van, vagy hagyjuk, hogy 
az emberek keresgéljenek és amit 
találnak, abból informálódjanak, 
vagy pedig mi is követjük a tren-
det és próbálhatunk megbízható, 
hiteles információt nyújtani. Ha 
ezt sikerül megtennünk, úgy gon-
dolom, a páciensek is értékelni 
fogják, egészségtudatosabbá vál-
nak és egy idő után maguk is a hi-
teles forrásokat fogják keresni.”
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Elfeledett jelesek …elfeledett történetek
Így kezdtem előző cikkeimet. 
Ma is lenne kiről írnom, de 
váltanom kell ez egyszeri 
alkalomra. Mert kaptam az 
arcomba egy marék sarat! Le 
kell törölnöm, mielőtt befo-
lyásolja, elhomályosítja a lá-
tásomat. Ha csak az enyémet, 
kevéssé baj, de ha az olvasó-
ban is kétséget ébreszt…, azt 
bánnám igazán!

Egyetértek azzal, hogy az írott 
helytörténet nem romantikus, 
szerelmes regény! Míg a re-
gényírónak szabadon kószál-
hat a fantáziája, csavarinthatja 
a cselekményt kedve szerint. 
Kurtíthatja, vagy nyújthatja a 
regény fordulatait, beleírhat va-
lós és valótlan történelmi hátte-
ret. Akár meg is ríkathatja, vagy 
hangos nevetésre késztetheti az 
olvasót. De aki történetírásra 
adja a fejét, annak szigorúan 
meg kell találnia a valós szemé-
lyek megtörtént cselekedeteit, 
nem tévesztheti el a leírt törté-
nések pontos helyét és idejét. 
Az igazat, csakis a színtiszta 
igazat szabad írnia. Még mente-
getnie sem illik, megmagyaráz-
nia sem, ha hőse valami helyte-
leníthetőre vetemedett. 
Épp ezért éltem meg arcomba 
csapott sárként V. A. szavait: 
„Lehet, hogy csak mendemon-
da az is, hogy Kállóban a fő 
téren álló áruházat a nagy épí-
tész, Makovecz Imre tervezte 
volna?” 
Nem reagáltam azonnal, de az 
elhatározás rögtön megszüle-
tett: bizonyító erejű érvekkel, 
nyilvánosan kell válaszolnom! 
Nagykálló mai lakójának joga 
van tudni, ha igaz, amiről ír-
tam, ha nem, akkor illik meg-
követnem az olvasóimat! Tehát 
a téma most az: volt-e köze a 
nagy építésznek a nagykállói 
áruházhoz?  
Kezdjük az előzményekkel.
 Az 1944 októberi bombázá-
sokig üzletsor állt a Kossuth 
utca - akkor Nagy utca - fő 
téri  kanyarulatában. Tizenhe-
ten haltak meg ott a bombázás 

miatt és romhalmazzá lett a régi 
üzletsor. (A város közepén - az 
elhaltak emlékére - 50 évig  kis 
ovális park virágai díszlettek.) 
A háború után évekig nem volt 
építőanyag, így a katolikus 
templom és a fő téri útkeresz-
teződés között üres tér állt. A 
mai városháza helyén volt épü-
let, emelete leégett, 1967-ben 
építették át a 2009-ig rendelő-
intézetnek használt részt. A ké-
pen a sarok épülettől balra lévő 
földszintes házban működött a 
község egyetlen boltja, ahon-
nan öltözködhettünk. Ruházati 
áruházunk elődje 1948 után, 
1970-ig a képen látható készru-
ha bolt volt, amely a városháza 
sarkától a mai piac felé vezető 
járda mellett állt. 
1966-ban vagy kész, ún. kon-
fekció ruhát vásárolhattunk, 
vagy ugyanitt Enyedi bácsiék 
boltjában ruhaanyagot, amit 
hozzáértő megvarrt. A készruha 
bolt félhomályos volt, zsúfolt, 
padlója olajos. Ez annyit jelen-
tett, ha próba közben leejtettél 
valamit, az menthetetlenül olaj-
foltos lett. Megfogalmazódott 
az igény egy modernebb, tisz-
tább, nagyobb árukészletet kí-
náló boltra. 
 Az Áruház helye akkor is adás-
vétel helye volt, de az árut még 
lovasszekérrel hozták a piacra. 
1960-tól itt állt meg a Nyíregy-
háza és Nagykálló között köz-
lekedő és a helyi járatú (vona-
tokhoz vivő) autóbusz. 
Akkoriban minden kereskedel-
mi tevékenységet a Nagykálló 
és Vidéke „Általános Fogyasz-
tási és Értékesítő Szövetkezet” 
végzett, rövidítve az ÁFÉSZ. 
A folytatásról szól az 1966. 

december 8-án a Nagykálló és 
Vidéke FMSZ hivatalos hely-
ségében kelt elsárgult jegyző-
könyv, amely a jelentős beru-
házás előtt helyszíni bejárásról 
készült, ahová 19 intézmény, 
hivatal, vállalat képviselete ka-
pott meghívást. A megjelentek 
között az első sorban szerepel 
„FMSZ Országos Tervező Vál-
lalattól Makovecz Imre tervező 
mérnök”. Akiket a helyi jelen-
lévőkből ismerhettünk: a Járási 
Tanács VB építési csoportjától 
Balogh László ép. technikus, 
Vajda Albert kereskedelmi 
felügyelő és Belicza István 
Nagykálló Községi Tanács el-
nöke. 
„FMSZ, mint beruházó 1967. 
évi kezdéssel Nagykálló, Sza-
badság tér 11. sz. alatt lévő sa-
ját telkén egy ruházati áruházat 
kíván létesíteni, amelyben elhe-
lyezést nyerne textil méterárú 
osztály, felsőruházati, kötött 
divatáru, divatáru, cipő és mű-
szaki áruk osztálya.” 
A jegyzőkönyv szerint bejárták 
a helyszínt, pontosították az 
épület elhelyezését (az ÁFÉSZ 
épület homlokzati síkjától 4 
méterrel délre az út felé). Meg-
állapodás született arról, hogy a 
tervek a sarkadi áruház tervének 
felhasználásával, áttervezésével 
1000 nm alapterületre készül-
jenek, az épületben földszinti 

20/0.4 kWh-os transzformátor 
állomás számára alkalmas hely, 
olaj kazánról való fűtés, hidra-
ulikus teherlift betervezésével. 
Akkor ez az épület modern, 
korszerű technológiát képvi-
selt. 1970-re elkészült és bir-
tokba vettük.
Igen, 1967-ben még a nagy épí-
tész is csak ilyen épületet mert 
álmodni. Erre volt lehetőség! 
Emlékszem mekkora öröm volt 
válogatni az egész emeletet be-
töltő ruhakészletben, próbálni 
a tiszta, egész alakos tükrökkel 
felszerelt világos fülkékben. Az 
Áruház építésének minden do-
kumentuma megvan. Makovecz 
Imre felelős tervező saját kezű 
aláírásával. 
Köszönöm a mindig segítőkész 
Kondor Tibornak, a KÁLLÓ-
COOP Kereskedelmi és Szol-
gáltató Zrt. vezérigazgatójának, 
hogy őrzi és az egykori íratok 
másolatát rendelkezésemre bo-
csátotta. Jól jön, ha elfelejtjük 
a tegnapi jeleseket és történé-
seket.
Az Áruház születésének törté-
nete, félszázados múltja tehát 
nyitott könyv. De lesz-e jövője 
a most még jó állapotú, csak 
mai ízlésünknek már nem any-
nyira megfelelő épületnek? 
Nem vagyok építész, sem mű-
vészettörténész, még jósnő 
sem. Csak egyszerű kállóiként 
azt gondolom: ahogyan új ar-
culatot kapott, mai ízlésünkhöz 
igazodott a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola 
és Gimnázium szintén az 1960-
as években tervezett „szoc. reál” 
épületegyüttese, átöltöztethe-
tő lesz egyszer az Áruház is. 
Ha lesz rá igény, pénz, vezetői 
akarat és hozzáértő munkáskéz.
 Harsányi Gézáné

A Kálló Áruház

Ebben az épületben volt a község ruhaboltja
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Lengyel-magyar két jó barát

Alkotó hétvégék
A Nagykállói Népművészeti 
Egyesület a Csoóri Sándor Alap 
támogatásával újra megszervezi 
a kézműves foglalkozásokat tu-
dásátadás, alkotás céljából.
Helye: Nagykállói Népművésze-
ti Egyesület terme, Nagykálló, 
Kállai Kettős tér 1.
A foglalkozások térítésmente-
sek!
Az alábbi szakágakban lesznek 
egy, két vagy három alkalom-
mal foglalkozások: nemezelés, 
gyöngyfűzés, szövés, csipke-
verés, csipkevarrás, úri hímzés, 
fafaragás, csuhézás, karácsonyi 
ajándékkészítés, húsvéti aján-
dékkészítés, selyemfestés, fo-
nalgrafika.

A foglalkozások vasárnap dél-
utánonként 14-18 óra között 
tartanak.
Június 20-án csuhéfonás, se-
lyemfestés. 
Foglalkozásvezetők: Havasiné 
Marsi Zsuzsa és Oroszné Dr. 
Nagy Matild.
Június 27-én szövés, csipkeve-
rés. 
Foglalkozásvezetők: Gráf Zsu-
zsanna és Félegyházi Józsefné.
Mindegyik szakágra lehet je-
lentkezni (az eszközöket és 
anyagokat biztosítjuk), de a lét-
szám miatt légy szíves jelezd, 
hogy melyeken szeretnél rész 
venni! 
Elérhetőség: személyesen, vagy 

e-mail-ben:  
felegyhazine@gmail.com  

esetleg telefonon: 
+36 20 985 1150

Szeretettel várunk minden 
korosztályt! 

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk.) 
Félegyházi Józsefné

a Nagykállói Népművészeti 
Egyesület elnöke

A lengyel-magyar barátság 
napjának tisztelegve a nyír-
egyházi Bem József Álta-
lános Iskola online csapat-
játékra invitálta megyénk 
hetedik osztályos tanulóit. 

Az iskolák egyenként négy-
fős csapattal nevezhettek. A 
Nagykállói Általános Iskolá-
ból a 7.c osztály tanulói vállal-
ták a játékra való felkészülést: 
Boros Villő, Császári Gréta, 
Éberhardt-Tar Csenge Tünde 
és Mitró Anna. 
A játék célja az volt, hogy a 
gyerekek mélyebben megis-
merjék Lengyelország múltját 
és jelenét magyarországi vo-
natkozásban, a két nemzet kö-
zött kialakult szoros történelmi 
kapcsolatot Bem József, Szent 
Hedvig, Báthory István, Len-
gyelország földrajza és törté-
nelme, valamint Nyíregyháza 

jelenkori lengyel testvérváros-
ai tükrében. A hosszas és ala-
pos felkészülés után vehettek 
részt a gyerekek a csapatjáték-
ban, amely a pandémia miatt 
online formában valósult meg. 
A játék egy szabadulószoba-
jellegű interaktív feladatmeg-
oldás volt, „Visegrádi kaland” 
címmel. A résztvevőknek a já-
ték hőseként nevezett Mikolájt 

kellett kiszabadítani a fogság-
ból. A többszintre tervezett já-
ték fokait különböző feladatok 
megoldásával lehetett elérni: a 
feladatblokkok végén egy-egy 
széfet kellett kinyitniuk a meg-
oldások során kapott számok 
segítségével. A lányok sike-
resen teljesítették a küldetést, 
hatalmas sikerélménnyel és 
számtalan információval gaz-

dagodva zárták a csapatjátékot. 
A játék fővédnöke dr. Kovács 
Ferenc, Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város polgármestere és a 
szervező intézmény apró aján-
dékokkal kedveskedett a csa-
patok tagjainak és a felkészítő 
pedagógusoknak a játékban 
való részvételért.

Csányiné Vass Ildikó  
felkészítő pedagógus

A csapatjátékban jól teljesítettek a nagykállói diákok

Pillanatkép a korábbi alkotó 
délutánról

Szívekben gyűlnek össze a 
színes kupakok Nagykálló 
központjában is.

A kupakgyűjtőt a nagykállói 
FIDESZ csoport tagjai állítot-
ták fel májusban a Szabadság 
téren. Ezzel településünk is 
csatlakozott ahhoz az országos 
kezdeményezéshez, melynek 
keretében fémből készült szíve-
ket helyeznek ki műanyag ku-
pak gyűjtésére, majd az ebből 
befolyó összeget jótékonysági 
célra fordítják. A Nagykállói 
Beteg Gyermekekért Alapít-
vány javaslata alapján két hó-
napon át (májusban és június-
ban) Tóth Nándor, nagykállói 
beteg gyermek részére gyűjtik 
a műanyag „zárósapkákat”.
A kezdeményezés annak idején 
Dániából indult el hódító útjára, 
ma már számos magyarországi 
településen is megtalálható ef-
féle „utcaholmi”. Kihelyezése 
Nagykállóban kisebb konflik-
tust okozott egyes városlakók 
körében, mert nem értettek 
egyet annak körülményeivel. 

Városunkban van olyan ma-
gánszemély, aki szintén jó 
célból gyűjti a zárókupakokat. 
Bár külön úton járnak, a céljuk 
közös: a segítségnyújtás. Tehát 
aki ilyen formában szeretne 
segíteni, az tegye meg, tegyen 
egy, vagy több műanyakupakot 
jó szívvel az „acélszívbe”.
 Az ásványvizek és a külön-
böző üdítőitalok flakonjának 
kupakja mellett a dobozos gyü-
mölcslevek és tejek csavaros 
kupakja is gyűjthető, sőt akár a 
flakonos mosószerek, öblítők, 
tisztítószerek kupakjai is.

Mindig van kinek gyűjteni
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Hittanos tábor  
a Harangodon

A Nagykállói Református  
Egyházközség kiemelt  

alkalmai 2021 júniusában
Június 20. (vasárnap) 10.30 istentisz-
telet, melyen köszöntjük az édesapákat 
és különleges gyerekistentiszteletet 
tartunk.
Június 25. (péntek) gyülekezeti kirán-
dulás, levendulaszedés
Június 27. (vasárnap) 10.30 úrvacso-
rás istentisztelet
15.00 úrvacsorás istentisztelet az  

Idősek Otthonában
Állandó alkalmaink:
Hétfő 17.00 Kékkereszt - szenvedély-
betegségből szabadulók bibliaköre a 
parókián
Csütörtök 17.00 Bibliaóra a templom-
ban
Péntek 17.00 Ifi a konfirmált fiatalok-
nak
Vasárnap 10.30, 17.00 istentisztelet és 
esti áhítat a templomban, 14.00 isten-
tisztelet a Kossuth utcai Imaházban

A Nagykállói Görögkatolikus 
Egyházközség és az egyházköz-
ség Szent Angyalokról nevezett 
Karitász Csoportja 2020. július 
20. és 24. között napközis tá-
bort szervezett a Harangodon, 
melyen 35 táborozó gyermek 
és 8 felnőtt segítő vett részt. Az 
első nap legfontosabb feladata 
a megismerkedés volt. Játékos 
feladatokkal alakítottuk ki a csa-
patok beosztását, amely egész 
héten segített a szervezettség 
megőrzésében. Ezzel együtt 
minden csapat, ravasz feladatok 
megoldásával, kapott egy nevet. 
Ez a név egy-egy Árpád-házi 
szentünk, Szent Erzsébet, Szent 
Margit és Szent László neve 
volt, akik életének és csodáinak 
minél jobb megismerése volt az 
adott csapat feladata. Kézműves 
foglalkozás keretében fonalak-
ból karkötőket készíthettünk, 
valamint gyöngyfűzésre is lehe-
tőségünk nyílt. Másnap a szelle-
mi vetélkedőké volt a főszerep. 
Az Activity és más vetélkedők 
izgalmas időtöltést biztosítottak 
a csapatoknak. A szerda a sport 
jegyében telt, délelőtt mozgal-
mas játékok biztosították a jó 
étvágyat az ebédhez, délután 
pedig megismerkedhettünk 
a méta nevű labdajátékkal. A 
napot a strandon fejeztük be. 
Csütörtökön kirándultunk. A 
Nyíregyházi Állatparkban töl-
töttünk el egy izgalmas és élmé-
nyekkel teli napot. Pénteken, a 
záró napon pedig a Nagykállói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

tartott számunkra egy rendkívül 
érdekes és izgalmas bemutatót, 
ahol bepillanthattunk a tűzoltók 
munkájának szépségébe és ne-
hézségébe. Magunkra vehettük 
a tűzoltók védőfelszereléseit 
és még a tömlővel is locsolhat-
tunk. Ebéd előtt pedig minden 
csoport előadta a színdarabját, 
amely a csapata névadó szentjé-
nek az életét és csodáit mutatta 
be. 
A tavalyi élményeink és az év-
közben kapott sok-sok buzdítás 
arra ösztönzött bennünket, hogy 
idén is megszervezzük a hitta-
nos tábort. Az időpont 2021. 
július 5-9. között lesz a hely-
szín természetesen a Haran-
godon. Sokat fogunk játszani és 
sportolni, kézműveskedünk, ki-
rándulunk, új barátságokat kö-
tünk és a régieket megerősítjük. 
Attól sem kell félni, hogy valaki 
éhen marad, mert tízórait, meleg 
ebédet és uzsonnát biztosítunk. 
Idén is meglátogatjuk az állat-
kertet és színielőadás is lesz. A 
többi legyen meglepetés. 
A részvételi díj 9000 Ft, ami 
mindent tartalmaz. Testvérek 
részvétele és rászorultság ese-
tén kedvezményt tudunk bizto-
sítani. 
Jelentkezni 2021. június 21-ig a 
parokia.nagykallo@gmail.com 
e-mail címen lehet.
Mindenkit szeretettel várunk, 
hogy idén is felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodjunk!

Lipcsák Tamás
görögkatolikus parókus

Emlékezetes maradt a tavalyi tábor is
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Levendula, komló, citromfű, 
kamilla, macskagyökér és 
még sok más… Növények, 
melyek segítenek a minden-
napi feszültség enyhítésében. 

Biztosan a kedves olvasó is 
ismer több olyan gyógynö-

vényt, mely 
nyugtató hatá-
sáról lett híres. 
Ezek a növé-
nyek segítik a 

test és lélek harmóniába kerü-
lését.  Használatuk hozzásegít 
bennünket egy teljesebb élet 
eléréséhez. Fontos azonban, 
hogy ezen növények bizton-
ságos felhasználása minden 
esetben körültekintést igényel 
a fogyasztója részéről.  Ismer-
nünk és tájékozódnunk kell a 
szervezetre gyakorolt hatások-
ról, mellékhatásokról szak-
könyvekből, szakemberektől 
esetlegesen honlapokról, min-
denképp előnyben részesítve a 
hivatalos információ forráso-
kat. A gyógynövényeket körül-
tekintően használjuk, figyelve 
arra, hogy kiváló minőségű 
alapanyagokat tartalmazzanak 
az általunk használni kívánt 

termékek (pl.100%-os illóolaj, 
szálas tea a filteres helyett), 
vagy ha magunk készítjük ak-
kor szintén kiváló minőségű, 
vegyszermentes növényekkel 
dolgozzunk! 
A kertünkben is megtalálható 
növények sokszínű felhaszná-
lási lehetőséget biztosítanak 
a mindennapjainkban, melye-
ket prevenciós céllal, és eny-
he elváltozást mutató tünetek 
esetén, mint például stresszes 
állapotok megbomlott egyen-
súly, bátran használhatjuk, 
különböző felhasználási mó-
dozatokban.
Felhasználási javalatok nyári 
időszakban: 
1. Frissítő italok: Felhasználá-
suk a konyhában nem csupán 
tea formájában történhet, noha 
valóban ez a legelterjedtebb 
formája. A citromfű, leven-
dula, menta akár limonádék, 
szörpök alapanyaga is lehet, 
nyári könnyed frissítőként. 
Valamint süteményeink íze-
sítőjeként szerepet kaphat, 
mint a krémek, vagy a tészták 
kiegészítője. A menta teaként 
gyomor és bélpanaszok ese-
tén ad enyhülést. A citromfű 

teája fej-, fog-, fülfájás esetén 
nyugtató, bélnyugtató, vírus, 
és baktériumölő hatású. 
2. Fűszer: A gyógynövények 
fűszerként is kiválóan használ-
hatók. Ízesíthetik salátáinkat, 
főzelékeinket, húsételeinket, 
leveseinket. A fahéj, a gyöm-
bér, de a jól ismert petrezse-
lyem, oregánó, köménymag is 
pozitív hatással van a szerve-
zetre. A tárkony pedig az ideg-
rendszeri működést is jótéko-
nyan befolyásolja. A test és az 
emésztőrendszer jó működése 
kihat a lelki hogylétünkre. Így 
a közismert gyógynövényeken 
túl, a főzéshez használt fűszer-
ként ismert növényeknek is 
van nyugtató hatása, azáltal, 
hogy a bélrendszer működését 
segítik. A táplálkozással sokat 
tehetünk azon, hogy ne csupán 
a testünk, hanem a lelkünk is 
megőrizze egészségét.
3. Krém, kenőcs, szappan: A 
fentebb részletezettek mellett 
krémek, kenőcsök, szappanok 
is készíthetőek gyógynövé-
nyekből. Így a bőr szépségét, 
egészségét, nyugtatását is el-
érhetjük használatukkal. Ilyen 
növények közé tartoznak a 

kertjeinkben is megtalálható 
virágok pl. a rózsa. A rózsát 
alkalmazzák pattanások, mi-
tesszerek kezelésére, frissíti a 
bőrt, az ajkak berepedezését 
gyógyítja. Teája szorongás-
csökkentő, nyugtatja az ideg-
rendszert. A menta a fentieken 
túl külső használatban kiváló 
hűsítő, így rovarcsípés esetén 
csökkenti a duzzanatot és a 
viszketést.
4. Olajok: A fenyő, a rózsa, 
a citrom illóolaja párologtat-
va kellemes illatán túl, jobb 
közérzetet biztosít. Ezeket 
külsőleg használjuk, fürdő-
vízhez csepegtetve vagy pá-
rologtatásra. Egy kellemes 
fürdő vagy lábfürdő minden 
bizonnyal feltölti a testet és 
lelket. A bazsalikom, bors-
menta, rózsa, citrom élénkítő, 
frissítő hatású. Míg nyugtató 
hatása a levendulának, majo-
ránnának, kamillának van.  A 
teafaolaj fertőtlenítő hatása 
révén segít a lábgomba ki-
alakulásának megelőzésében, 
kezelésében. 

Kelemen Anett 
EFI mentális egészségfej-

lesztő munkatárs

Segítő gondolatok az egészség területeiről

·Akácos utca
·Bercsényi utca páros oldala

·Bercsényi köz
·Dózsa György utca 70-től 105-ig

·Nyár
·Nyírfa utca páros oldala

·Porosladány utca páros oldala
·Rózsa utca páratlan oldala
·Széchenyi út 62-től 99-ig
·Tavasz utca páros oldala

·Temető utca páratlan oldala
·Tompa Mihály utca páratlan oldala

Várjuk a gyermekek jelentkezését 
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

megvalósítása Nagykállóban című TOP- 5.2.1. – 16 – SB1-2017-00002 azonosító számú 
projekt keretében megrendezésre kerülő 

10 alkalmas INGYENES ÚSZÓTANFOLYAMRA AZ ALÁBBI UTCÁKBÓL:

ÉRDEKLŐDNI ÉS  
JELENTKEZNI  

2021. 06. 18-IG LEHET 
AZ ALÁBBI TELEFON-

SZÁMON:  
+36 20 409 7568

A FÉRŐHELYEK  
KORLÁTOZOTT  

SZÁMBAN ELÉRHETŐEK!
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Buszt kapott az egyesület

Tájékoztatás szemétszállításról
A Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. 
2021-re kommunális kukák 
éves érvényesítő matricát 
bocsátott ki. 

Akinek a 2020. IV. negyedév-
ben volt aktív hulladékszállítá-
si szerződése, annak az NHKV 
Zrt. a negyedéves számlával 
együtt 2020. decemberében 
kiküldte az edényazonosító 
matricákat, amelyeket a kom-
munális kukára kell felragasz-
tani. (A szelektív kukára nem 
kell matricát ragasztani.) 
Nagykálló Város területén a 
hulladékszállítás szolgáltatást 
végző Észak-Alföldi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. kéri a lakosságot, hogy 
ne mulasszák el felragaszta-
ni  a matricákat a gyűjtőedé-
nyekre, mert a jövőben csak 
azoktól viszik el a hulladékot, 
akinek a kukáján elhelyezték, 
ami így a jogosultság meglét-
ét igazolja.

Településünkön vannak olyan 
állampolgárok, akik a hulladék-
szállítást igénybe véve rendsze-
resen megfizetik a szolgáltatás 
díját, ennek ellenére nem kap-
tak matricát. Ezért Nagykálló 
Város Önkormányzata a szol-
gáltatást végző Észak-Alföldi 
K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i 
Nonprofit Kft-től kért tájékoz-
tatást ezzel kapcsolatban: 
1. Aki nem kapott matricát, 
amely igazolja azt, hogy a 
közszolgáltatói nyilvántar-
tásban díjfizetőként szerepel, 
miért nem kapott? 
Nem kapott matricát az az 
ingatlanhasználó, aki a köz-
szolgáltatói nyilvántartásban 
- 2020. december 31. napjáig 
nyilvántartott ingatlan címada-
tok alapján - díjfizetőként nem 
szerepel. Ennek oka lehet az, 
hogy a változást nem jelentet-
te be, így az ingatlannal kap-
csolatos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás a korábbi hasz-
náló nevén van. Az is lehet az 
oka, hogy az ingatlanhasználó 

egyáltalán nem jelentkezett be 
a társasághoz díjfizetőként, így 
anélkül veszi igénybe a köz-
szolgáltatást, hogy annak díját 
nem fizeti. A szünetelő ingat-
lanok használói szintén nem 
kapnak matricát, mivel hulla-
dékgazdálkodási számlát sem 
kapnak, de a szünetelés miatt 
hulladékot sem helyezhetnek 
ki. 
2. Hová fordulhat matrica 
igényléssel kapcsolatban? 
Az ingatlanhasználók szemé-
lyesen a társaság 4400 Nyír-
egyháza, Bokréta utca 22. 
szám és a Korányi Frigyes utca 
3. szám alatti ügyfélszolgála-
tain kérhetik a szabvány hul-
ladékgyűjtő edényzetre vonat-
kozó matricát, vagy levélben 
a 4400 Nyíregyháza, Bokréta 
utca 22. szám alatti székhely-
ükön, illetve elektronikusan az 
ugyfelszolgalat@eakhulladek.
hu e-mail címen. 
A matrica megléte azonban 
nem függ össze a közszolgál-
tató azon jogával, hogy a mat-

rica ellenére is megtagadhatja 
a hulladék elszállítását, ha a 
gyűjtőedény nem a járműve-
ihez rendszeresített szabvány 
edény. Ezért abból az ürítés 
gépi módon nem lehetséges. 
3. Ha esetlegesen a közszol-
gáltatási szerződés hiánya, 
vagy díjhátralék pénzügyi 
rendezésének hiánya ennek 
az oka, a továbbiakban mi 
a szolgáltatás igénybevevő 
lakos teendője, hogyan igé-
nyelheti a matricát? 
Az ingatlanhasználó matricát 
azzal a feltétellel igényelhet, 
hogy a közszolgáltató a díjnyil-
vántartásban díjfizetési köte-
lezettként rögzíti. Ez azonban 
nem minden esetben jelenti 
azt, hogy a rögzítést a beje-
lentés időpontjával teljesítjük. 
Visszamenőleges hatállyal ki-
számlázásra kerül a díj abban 
az esetben, ha az ingatlan hasz-
nálatának jogalapját bizonyító 
okirat alapján a közszolgáltatás 
igénybevételi kötelezettség már 
korábbi időpontban is fennállt. 

A 2020-2021-es bajnoki 
évadtól már új kisbusszal 
szállítja a Nagykállói Városi 
Sportegyesület (NVSE) 
játékosait.

Az NVSE a tárgyi eszköz be-
ruházás jogcímén pályázott a 
korábbi években egy 8+1 sze-
mélyes kisbuszra. 
Az egyesület több, 
bekért árajánlat 
alapján a Ford 
gyártó által aján-
lott gépjármű mel-
lett döntött és egy 
9 személyes kis-
buszt vásárolt meg, 
melynek beszerzési 
ára meghaladta a 10 millió fo-
rint. Az elnyert társasági adó 
(TAO) támogatás mértéke a 
projekt megvalósításának 70 
százalékát biztosította, a fenn-
maradó 30 százalék önerő 

összegében pedig az elnökség 
tagjai nyújtottak segítséget az 
egyesületnek.
Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani képviselő-tár-
saimnak – Sőrés László al-
polgármesternek, Bereczkiné 
Pápai Margitnak, Oroszné dr. 

Nagy Ma-
tildnak, Tóth 
Zoltánnak, Papp 
Lászlónak -, akik támogat-
ták az NVSE fennmaradását. 

Az elmúlt évben ugyanis bi-
zonytalanná vált annak jö-
vője a rendezetlen elnökségi 
tagság és annak ügyei miatt. 
Az önkormányzattól ezért a 
2020. évi működéséhez sem-
milyen támogatást nem kap-
tak mindaddig, míg az ügyek 
nem tisztázódtak. A bizonyta-

lan helyzet rendezése után 
ezért döntöttek a képvi-

selő-testület meg-
nevezett tagjai 

arról, hogy 
az idén 
s z á z -
é v e s 
e g y e -
sülete t 
a továb-

b i akban 
is támogatni 

kívánják. Bár a benyúj-
tott kérelmekben több ízben 
jeleztük, hogy az egyesület 

fennmaradása a tét, sajnos 
nem mindenki érezte úgy, 
hogy a támogatás megítél-
hető. Hála anyagi támoga-
tóinknak, játékosainknak, 
edzőinknek átvészeltük a 
nehéz időszakot, és bízunk 
az eredményes folytatásban. 
Játékosaink, gyerekeink en-
nek köszönhetően a sportese-
ményekre való utazás során 
nagyobb kényelemben és biz-
tonságban tudnak eljutni.
Bízok benne, hogy sportolóink 
igyekeznek majd meghálálni a 
beléjük vetett bizalmat a helyi 
közösségi sportélet felpezsdí-
tésével és erősítésével, mi pe-
dig mindent megteszünk azért, 
hogy a továbbiakban stabil, 
átlátható gazdálkodással bizto-
sítsuk a szükséges feltételeket.

Horváth Tibor  
polgármester,

az NVSE elnöke
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Ünnep régen és ma
Az első pünkösd óta meg-
nyílt a lehetőség a mai kor 
keresztényei számára is, hogy 
a Szent Szellem vételével 
vegyék a feltámadott Jézus 
Krisztus melletti hiteles és 
hatékony tanúságtételhez 
szükséges erőt. A Biblia 
Apostolok cselekedetei című 
könyve nincs lezárva, mert a 
Szent Szellem cselekedeteit 
tartalmazza, amelynek még 
nincs vége.

A Szent Szellem nem egy sze-
mélytelen erő, hanem egy sze-
mély, Isten Szelleme, a Szent-
háromság harmadik személye, 
tehát Isten maga, aki már a 
teremtéskor is ott volt. „A föld 
pedig kietlen és puszta vala, és 
sötétség vala a mélység színén, 
és az Isten Lelke lebeg vala a vi-
zek felett.” (1Móz 1:2). A Szent 
Szellem által ihletve íródott az 
egész Szentírás, ezért egyedül 
Ő tudja számunkra azt helye-
sen megvilágítani és tud az 
igén keresztül szólni és vezetni. 
„Tudván először azt, hogy az 
írásban egy prófétai szó sem tá-
mad saját magyarázatból. Mert 
sohasem ember akaratából szár-
mazott a prófétai szó; hanem a 
Szent Lélektől indíttatva szólot-
tak az Istennek szent emberei.” 
(2Pét 1:20 - 1:21). Azért jött a 
Szent Szellem, hogy a feltáma-
dott Jézus Krisztust kijelentse 
és felmagasztalja az emberek 
előtt, mert „senki sem mondhat-
ja Úrnak Jézust, hanem csak a 
Szent Lélek által” (1Kor 12:3). 
Ezért minden Jézus Krisztust 
Urának megvalló hívőben van 
Szent Szellem. Mégis a Biblia 
szerint a pünkösdi Szent Szel-

lemmel való betöltekezés vala-
mi többet jelent és nem azonos 
a puszta megtéréssel, hanem 
egy azt követő külön szellemi 
esemény egy hívő életében. Hi-
szen a tanítványok is már Krisz-
tusban hívő, megtért emberek 
voltak, de mégsem volt elég erő 
bennük a bátor és hatékony ta-
núságtételhez csak a Szent Szel-
lemmel való betöltekezés után. 
„És mikor a pünkösd napja 
eljött, mindnyájan egy akarat-
tal együtt valának. És lőn nagy 
hirtelenséggel az égből mintegy 
sebesen zúgó szélnek zendü-
lése, és eltelé az egész házat, 
ahol ülnek vala. És megjelentek 
előttük kettős tüzes nyelvek és 
üle mindenikre azok közül. És 
megtelének mindnyájan Szent 
Lélekkel, és kezdének szólni 
más nyelveken, amint a Lélek 
adta nekik szólniok…” (Apcs 
2:1-4). A Szent Szellemmel való 
első betöltekezés egyik külső 
jele pedig többek közt az volt, 
hogy a tanítványok elkezdték a 
Szent Szellem által ihletve Istent 
magasztalni, de nem az anya-
nyelvükön. Ez a természetfelet-
ti jelenség a Szent Szellemmel 
való betöltekezés egyik bibliai 
jele az ún. „nyelveken szólás”. 
Ez pedig nemcsak egy első szá-
zadi történés, hanem ma is meg-
tapasztalható valóság. Jelenleg 
a kereszténység legdinamiku-
sabban növekvő irányzatához 
tartozó ún. pünkösdi-karizma-
tikus mozgalomnak világszerte 
kb. 600 millió tagja van, akik 
ma is hasonlóan betöltekeznek 
Szentlélekkel és szólnak nyel-
veken. Továbbá ma már szinte 
minden más keresztény fele-
kezeten belül is vannak olyan 

kisebb csoportosulások, akik 
hasonlóan betöltekeznek Szent 
Szellemmel és szólnak nyelve-
ken, de megmaradtak a maguk 
korábbi felekezetükön belül. 
Én magam is még egyetemista 
koromban a budapesti Hit Gyü-
lekezetében tértem meg Jézus 
Krisztushoz és azután néhány 
nap múlva Szent Szellemmel 
is betöltekeztem. Attól kezdve 
radikális pozitív fordulatot vett 
a hívő életem és gyorsabban ha-
ladtam a megszentelődés útján 
és nagyobb bátorsággal vallot-
tam meg bárki előtt a hitemet. 
Azóta is szólok nyelveken és 
a Szent Szellemnek sokféle 
kitöltetését tapasztaltam már 
meg az évek során mind a mai 
napig! Az apostolok pünkösdi 
Szent Szellemmel való első be-
töltekezését is később újabb és 
újabb mértékű betöltekezések 
követték. „És minekutána kö-
nyörögtek, megmozdula a hely, 
ahol egybegyűltek; és betelének 
mindnyájan Szent Lélekkel, és 
az Isten beszédét bátorsággal 
szólják vala.” (Apcs 4:31).
Jézus azt mondta a tanítványa-
inak a Szent Szellemmel való 
betöltekezésre utalva, hogy: 
„…Ha valaki szomjúhozik, jöj-
jön én hozzám, és igyék. Aki 
hisz énbennem, amint az írás 
mondotta, élő víznek folyamai 
ömlenek annak belsejéből. Ezt 
pedig mondja vala a Lélekről, 
amelyet veendők valának az 
őbenne hívők: mert még nem 
vala Szent Lélek; mivelhogy Jé-
zus még nem dicsőítteték meg.” 
(Ján 7:37-39). Ezek szerint a 
Szent Szellemmel való betöl-
tekezésnek igazából két bibli-
ai feltétele van. Az első, hogy 

megtért embernek, tehát már Jé-
zus Krisztus tanítványának kell 
lenni. A második feltétel pedig 
az, hogy megtérés után vágyni 
és kérni kell Istentől, hogy tölt-
sön be az Ő Szent Szellemével. 
Akik ezeket a bibliai feltételeket 
betöltik, azokat Isten ma is kész 
személyválogatás nélkül Szent 
Szellemmel betölteni.
Sajnos már egyre jobban lát-
szik, hogy a mai generáció egy 
olyan mértékű globális szelle-
mi-erkölcsi romlás és torzulás 
küszöbén áll, hogy csak azok 
a keresztények fognak győz-
tesen megállni, akik a Szent 
Szellemmel betöltekezés által 
veszik Isten hatalmas termé-
szetfeletti erejét, amely majd 
megsegíti őket. Az ilyen Szent 
Szellemmel betöltekezett hívők 
ezen eljövendő nehéz körülmé-
nyek ellenére szembe fognak 
tudni menni a bűn áradatával 
és Krisztus Jézus bátor bizony-
ságtevői lesznek. Péter apostol 
szavai szerint nekünk is adatott 
az ígéret, akik az első pünkösd-
kor még messze voltunk, ezért 
szomjazzuk és vegyük ma is 
a Szent Szellemet, mert nagy 
szükségünk van és lesz a támo-
gató segítségére. „Péter pedig 
monda nekik: Térjetek meg és 
keresztelkedjetek meg mind-
nyájan a Jézus Krisztusnak 
nevében a bűnöknek bocsána-
tára; és veszitek a Szent Lélek 
ajándékát. Mert nektek lett az 
ígéret és a ti gyermekeiteknek, 
és mindazoknak, kik messze 
vannak, valakiket csak elhív 
magának az Úr, a mi Istenünk.” 
(Apcs 2:38-39).

Kárpáti Ernő
Hit Gyülekezete, lelkész

Kutassuk együtt a nagykállói hímzést
Kutatjuk a „kállói hímzés” ere-
detét, történetét, mintáit. Akinek 
bármilyen ismerete van erről, 
szívesen és örömmel veszem, 
ha megosztja velem. Szeretném 
a feledés homályából újra közis-

mertté tenni ezt a régen nagyon 
kedvelt hímzést. Már a 30-as 
években a nagykállói iskolában 
tanító Haugh Lucia gyűjtötte a 
kállói hímzés mintákat. A mo-
tívumok, a színvilág és a hím-

zés technikája részben megvan, 
csak a történetében sok a hiány-
zó láncszem. Ha sikerül a terv, 
akkor szívesen megtanítok min-
den érdeklődőt a kállói hímzés 
technikájára, készítésére.

Várom az információkat:
e-mailben:  

felegyhazine@gmail.com 
telefonon: +36 20 9851 150
facebookon, messengeren

Félegyházi Józsefné (Anikó)
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Veres Temetkezés
Nagykálló, Nagybalkányi út 22.

hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2021. június 25. 12 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:





Rozsnyai Péterné (Kállai M. u.)
Tóth Ferenc (Széchenyi u.)
Kovács László János (Mártírok útja)
Nemes Lászlóné (Bátori út)
Vajda László (Táncsics M. u.)
Kocsán László (Budai N. A. u.)
Tisza József (Nefelejcs u.)

Varga Józsefné (Sport u.)
Donka György (Kiskút u.)
Zolnai Tibor Csaba (Zrínyi M. u.)
Tóth Andrea Heidrun (Kisharangodi út)
Bereczki Lászlóné (Dózsa Gy. u.)
Pongó András (Temető u.)
Málik János (Lehel u.)

ELHUNYTAK 2021. ápril is-május 

Drága szüleim: 

TISZA KÁLMÁN ÉS  
TISZA KÁLMÁNNÉ

 örökre elválaszthatatlanok. 
Igyekszem magammal vinni mindazt a sok szépet, jót, amit tőlük kap-
tam. Semmi nem volt hiába. A szép emlékeket megőrzöm és tovább-

adom szeretteimnek. Így élnek Ők tovább bennünk, általunk. 
A nagykállói rokonainknak, a kedves szomszédoknak, szüleim volt 
munkatársainak, ismerőseinek lelkiekben támogató szeretetét hálás 

szívvel köszönöm: Drávainé Tisza Éva

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,                                                          
Ezek a fények világítsanak Neked,
Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk!”

 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

ID. TÁTRAI JÓZSEFRE, 
aki 20 éve örökre itt hagyott bennünket.
DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!

Szerető családja

I N G A T L A N
Nagykálló, Bessenyei u. 1. sz. 
alatt 8221 nm-es ingatlan, rajta 
400 nm-es épületegyüttessel el-
adó. Telefon: +36 30 384 2628
Nagykálló, Kállay Miklós u. 
34. szám alatt 2 szobás, ebéd-
lős, fürdőszobás ház eladó. Az 
ingatlan tehermentes.  Telefon:  
+36 20 988 7115
Nagykálló, Mártírok útja 28. 
sz. alatti 2 szoba+étkezős, fürdő-
szobás ház (45 éve épült), köz-
ponti fűtéssel, kis portával eladó. 
Telefon: +36 30 522 9064

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

E L A D Á S - V É T E L
Folytontermő málna fris-
sen szedve kapható. Telefon:  
+36 70 299 5724

Eladó 100x197-es bejárati, üve-
ges fa ajtó, tok nélkül. Ár: 8 000 
Ft. Telefon: +36 20 242 4566
Eladó gázpalack, benzines 
láncfűrész, régi típusú gáztűz-
hely, Weltmeister tangóhar-
monika, szőlőprés, verseny-
sakk malomjátékkal. Telefon:  
+36 20 253 8170
Eladó 48 nm (használt) parket-
ta 40x300-as, 1” menetmetsző, 
gázpalack nyomásszabályozó-
val, 6 db műanyag almásláda, 
hurkatöltő, 240x192-es garázs-
ajtó (vas), 181x101-es vasajtó. 
Telefon: (42) 264 294
Eladó 3 fázisról működő gyü-
mölcsdaráló, nagyputtonyos 
szőlődaráló, kézi gyümölcs-
daráló, 250 kg-ig mérő mol-
nár mázsa súlyokkal. Telefon:  
+36 30 218 5958
Vegyépszer műanyag 20 literes 
– keveset használt - permetező-
gép eladó. Ár: 10 000 Ft. Tele-
fon: +36 70 359 8356
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Gyermeknap  
az Akácos úton

Szépkorú köszöntő

Mindenki örömmel várta 
idén is a gyereknapi progra-
mot az Akácos úti Közösségi 
Házban.

„A társadalmi együttműkö-
dés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok 
megvalósítása Nagykállóban” 
elnevezésű TOP- 5.2.1. – 16 
– SB1-2017-00002 azonosí-
tó számú projekt keretén be-
lül május 29-én gyermeknap 
alkalmából családi sportnap 
került megrendezésre. A részt-
vevők különböző ügyességi 
versenyeken tehették próbá-
ra tudásukat, gyorsaságukat, 

emellett ingyenes ugrálóvár, 
hot-dog és vattacukor is várta 
a gyerekeket.
A versenyen az alábbi dobo-
gós eredmények születtek:

I. helyezés: Balogh Patrícia
II. helyezés: Kóka Miklós Já-
nos 
III. helyezés: Rézműves Fan-
ni

A pályázat munkatársai köszö-
netet mondanak Bereczkiné 
Pápai Margit képviselő asz-
szonynak, aki jelenlétével 
megtisztelte a rendezvényt, il-
letve ajándékkal kedveskedett 
a résztvevő gyermekeknek. 

Ismét szépkorú városlakót kö-
szöntött a napokban Horváth 
Tibor, Nagykálló polgármeste-
re. Duszkó Bálintné (született: 
Lakatos Julianna) kilencvene-
dik születésnapját ünnepelte, 
akinek Magyarország Kor-
mánya emléklapját, az önkor-
mányzat ajándékát és jókíván-
ságait adta át a várovezető. 
Juliska néni egy hétgyermekes 
újfehértói családba született 
1931. június 5-én. Férjével 
1952-ben kötött házasságot, 
akivel Zsindelyes tanyán kezd-
ték közös életület. Házas-
ságukból három gyermek 
– István, Piroska és András - 
született, akiket nagy szeretet-
ben neveltek és taníttattak. A 

mindennapokban a háztartás 
vezetése mellett földművelés-
sel foglalkozó férjének segített 
be, akit 1994-ben vesztett el. 
Ekkor költözött Nagykállóba 
Piroska lányához, ahol immár 
27 éve él nagy szeretetben.

Befejeződött Nagykálló közterületeinek beültetése egynyári 
virágokkal. Gondos tervezés és kivitelezés révén ismét vi-
rágba borul városunk. A szemet gyönyörködtető virágkom-
pozíciók, a kisbegóniák, muskátlik színpompás sokasága 
elvarázsolják városunk lakóit és a hozzánk látogatókat.
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Kézműves 
foglalkozások:

és még számos lehetőség a hagyományok fényében.

fafaragás
vesszőfonás

nemezelés

agyagozás

szövés

gyöngyfűzés

azsúrozás

subrikálásbőrművesség
kemencézéscsuhézás

íjászat

gyerekfoglalkozás

Táncoktatás

63
08. 01.

Népművészeti 
Tábor

Nagykálló


