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16:00  Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő  
megnyitója

16:05 Juhász Zoltán polgármester ünnepi köszöntője
16:15  A negyedik adventi gyertya meggyújtása a 

görögkatolikus, a római katolikus és a református 
egyház közreműködésével

16:30 Cantarella Kamarakórus karácsonyi műsora 
16:45  Kállai Kettős Gyermek és Ifjúsági Néptánccsoport 

előadása
17:00 Gilicemadár Népdalkör ünnepköszöntője
17:15 Nefelejcs Idősek Klubja vándor betlehemes műsora

Karácsonyi vásár
Na�ykál�ó

dece�ber 21.
forralt bor | kürtöskalács | lángos | mézeskalács

Rácz Gergő 18:00

karácsonyi műsora 
(Sztárban Sztár)

Boldog karácsonyt és új évet!

Itt járt a Mikulás

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket  
és eredményekben gazdag 

új esztendőt kívánunk minden Olvasónknak!

December 6. Mikulás ünnepe. A 
gyerekek izgatottan várták ezen a 
napon a nagyszakállú, piros ruhás 
ajándékhozót, hogy kiderüljön mit 
rak a kifényesített kis cipőkbe.

Nagykállóban, a Szabadság téren 
felállított házába is beköltözött né-
hány napra, ahol nagyon sok gyerek 

kereste fel. A messze földről érke-
zett jótevőt sokan verssel, dallal kö-
szöntötték, cserébe szaloncukorral 
ajándékozta meg a betérő kisebb-na-
gyobb gyerekeket. Még Télanyó és 
egy krampusz is felkereste a Miku-
lást, majd együtt játszottak, énekel-
tek a gyerekekkel, és közösen díszí-
tették a város karácsonyfáját.

Kedves Városlakók! 
Még néhány nap és beteljesül a várakozás: 
itt a karácsony, a keresztény világ legszebb 
ünnepe, amely egyaránt fontos mindenki szá-
mára. A karácsony az egész világon örömnap. 
A népszerű író, Müller Péter szerint: „kará-
csony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a 
szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a kará-
csonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, 
és az eszeddel nem hiszel.” 
Karácsonyt, Jézus eljövetelének ünnepét 
négyhetes felkészülés, az adventi időszak elő-
zi meg. Az ünnepre való ráhangolódás hetei 
ezek. Az adventi koszorú hétről-hétre meg-
gyújtott gyertyáinak erősödő fénye és melege 
külsőségekben is jelzi, hogy lelkünkben is kö-
zeleg az ünnep. Nagykállóban, a Szabadság 
téren hétről-hétre közösen lobbantjuk lángra 
az adventi koszún a hit, a remény, az öröm és 
a szeretet gyertyáit, erősítve ezzel városi kö-
zösségünket. De ezek közül is legfontosabb a 
szeretet, mely nélkül nincs se élet, se békes-
ség, se szabadság, se igazság, se jólét. Olyan 
szeretet, mely „…türelmes, jóságos, nem fél-
tékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, …  

haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 
nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az 
igazsággal... A szeretet soha el nem múlik.” 
A karácsony egy érzés, a hóval, a fenyő illa-
tával, a gyertya fényével, az ajándékokkal, a 
találkozásokkal, a közös ünnepléssel, a közeli 
és távoli családtagokkal, barátokkal, a közös-
ségi együttléttel. A karácsony érzése a lelkünk 
békéje, melyre most igazán nagy szükségünk 
van. Őrizzük meg az ünnep pillanatait, érzé-
seit az új év hétköznapjaira is, hogy nap mint 
nap legyen miből reményt, hitet, szeretetet 
merítenünk, hogy minden napon képesek le-
gyünk felismerni a velünk történt apró „cso-
dákat”, örömöket.
A karácsonyi ünnepek után sor kerül a nap-
tári év lezárására is, amikor végiggondoljuk, 
hogy mivel teltek annak napjai. Sorra vesz-
szük, mérleget készítünk az esztendőben el-
ért eredményekről, a megvalósult tervekről 
és persze számba vesszük azokat is, amelyek 
egy következő időszakban várnak megoldás-
ra. Az önkormányzat munkatársaival idén 
is azért dolgoztunk, hogy a nagykállói em-
berek érdekét szem előtt tartva, minél szeb-

bé és élhetőbbé tegyük városunkat. Olyan 
Nagykállót, ahol a családoknak érdemes 
maradni, a fiataloknak a jövőjüket tervezni, 
az idősebbeknek pedig biztonságot és meg-
becsülést nyújtani.
Köszönöm a lakosságnak és a civil szerveze-
teknek a különböző társadalmi munkákban 
nyújtott segítségét és aktív részvételét, a helyi 
vállalkozóknak, hogy több alkalommal támo-
gatták rendezvényeinket.
Köszönöm azokat a várost építő, az itt élők 
mindennapjait jobbá tevő észrevételeket és 
véleményeket is, amelyet személyesen, te-
lefonon, vagy az utcai beszélgetések során, 
esetleg az internet segítségével jutattak el 
hozzám. 
Tisztelt Városlakók! Kívánom, hogy az ün-
nep napjai örömteljes szeretetben teljenek 
minden nagykállóinak, a hazatérőknek és az 
idelátogató vendégeknek egyaránt!
Mindannyiuknak áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog, eredményekben gazdag új 
évet kívánok!

Üdvözlettel: Juhász Zoltán
polgármester
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Tájékoztató a téli rezsicsökken-
tésben korábban nem részesült, ve-
zetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartá-
sok egyszeri támogatásáról

Tisztelt nagykállói lakosok!
A Kormány 1602/2018. (XI.27.) ha-
tározatával döntött a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások 
egyszeri támogatásáról. A határozat 
értelmében:
-  mindazon háztartások, amelyek 

2018. október 15-ig igénybejelentést 
tettek részesülhetnek a 12 ezer forin-
tos természetbeni támogatásból,

-  az Önkormányzatok a Belügymi-
nisztérium által küldött támogatói 
okirat alapján - amely tartalmazza 

a támogatás felhasználásának és el-
számolásának részletes feltételeit –, 
jogosultak lesznek szerződést kötni 
a tüzelőanyagot természetben bizto-
sító gazdálkodó szervezettel,

-  a gazdálkodó szervezetnek vállalnia 
kell, hogy az érintett háztartásoknak 
legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja a tüzelőanyag átvételét,

-  az Önkormányzatnak a ténylegesen 
átvett tüzelőanyag ellenértékét leg-
később 2019. december 31-ig kell 
teljesíteni a gazdálkodó szervezet 
részére,

-  a támogatásban részesülő tudomásul 
veszi, hogy az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság ellenőr-
zi, hogy a támogatott háztartása 
korábban téli rezsicsökkentésben 
nem részesült, valamint azt is, hogy 
a támogatás nem használható fel a 

tüzelőanyag jogosulthoz történő 
szállítási költségeinek fedezésére, 
annak biztosítása a támogatásban 
részesülőt terheli.

A fentiek figyelembe vételével jelen-
leg Nagykálló Város Önkormányzata 
várja a Minisztériumtól a támogatói 
okiratot, - amely alapján a meghatá-
rozott feltételek szerint - kialakítja 
a támogatás elosztásának módját és 
feltételeit.
Az Önkormányzat a szükséges in-
formációk birtokában haladéktalanul 
intézkedik és mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a jogosultak minél 
hamarabb hozzájuthassanak az álta-
luk kért tüzelőanyaghoz
Kérem az érintettek türelmét és a fen-
tiek szíves tudomásul vételét!

Bereczki Mária
jegyző

Az elmúlt napokban is több 
köbméter szemetet gyűjtöttek 
össze és szállítottak el a város 
határából az önkormányzat 
munkatársai.

Itt szinte minden van. Háztartási 
szemét, egykori használati tárgyak, 
különféle műanyag termékek, és 
rengeteg a PET palack, autógumi, 
kibelezett tévé, monitor, CD lemez, 
stb., építési törmelékből szintén 
akadt bőven. Nagykálló határában, 
néhány méterre a lakóházaktól - 
időről időre - ez a látvány fogadja 
az arra járókat. 
- A külterületekről, az önkormány-
zat munkatársai, a napokban kb. 

40 konténerben, közel 100 ton-
na illegálisan elhelyezett szeme-
tet gyűjtöttek össze és szállítottak 

el – tájékoztatott Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere. – 
Folyamatos, sziszifuszi küzdelem 
folyik az illegális szemétlerakók és 
az önkormányzat között. Mi ugyan-
is felszámoljuk az szemétlerakókat, 
de úgy érezzük, szélmalomharcot 
vívunk, mert ezek újratermelődnek. 
Ezért kérem a lakosságot, hogy ne 
itt szabaduljanak meg a háztartá-
sokban összegyűjtött hulladéktól, 
egyebektől. Az építési törmeléket 
még azokra a helyekre se vigyék ki, 
ahol az önkormányzat engedéllyel 
tárolja azt. Továbbá kérjük, hogy ha 
illegális lerakó helyeket fedeznek 
fel, jelezzék az önkormányzat felé, 
hogy lépni tudjunk az ügyben. Évértékelőt tartott a Dél-Nyírsé-

gi foglalkoztatási paktum iroda.

Nagykálló Város Önkormányzata, 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás és 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal konzorcium 
keretében megvalósította a helyi 
foglalkoztatási paktumra irányu-
ló projektjét. A konzorcium célul 
tűzte ki a térségben az emberi erő-
források fejlesztését, a foglalkoz-
tatás ösztönzését és a társadalmi 
együttműködések támogatását. A 
projekt célja, a pályázati felhívás-
sal összhangban, a Nagykállói és 
Nyíregyházi Járásban helyi foglal-
koztatási együttműködés, paktum 
létrehozása, illetve foglalkoztatási 

és képzési programok megvalósí-
tása, a helyi munkaerő foglalkoz-
tathatóságának javítása, a gazdaság 
fellendítése, a foglalkoztatási szint, 
illetve a lakosság életszínvonalának 
növelése a járás fejlődési potenciál-
jának erősítése érdekében. Az évér-
tékelő rendezvényen részt vettek a 
paktumszervezeti tagok, kirendelt-
ség vezetők és dr. Simon Miklós, 
a térség országgyűlési képviselője. 
Az eseményen elhangzott, hogy az 
együttműködésnek és a közös mun-
kának köszönhetően, 23 kistérségi 
vállalkozást támogatott a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program, melynek köszönhetően 
55 főnek biztosítottak támogatott 
munkalehetőséget.

Lendvai Nikoletta

Megyénk teljes területén, minden 
településén a lakosság tulajdoná-
ban lévő ingatlanok és a társas-
házak égéstermék-elvezetőinek 
rendszeres felülvizsgálatát a 
katasztrófavédelem szakemberei 
végzik el. 

Tekintettel az elmúlt időszakban a 
kéményseprés területén végbement 
változásokra, a katasztrófavédelem 
az alábbi rövid útmutatóval igyek-
szik segíteni a lakosságot, ami tar-
talmazza a kéménysepréssel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a 
házba nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprés 
ingyenes. A kéményseprő akkor 
jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal.

Ezt megteheti online • 
a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu honlap 
ügyfélszolgálati oldalán, az Idő-
pontfoglalás elektronikus űrlap 
kitöltésével.
Telefonon az előhívó nélkül, in-• 
gyenesen működő 1818-as szá-
mot hívják. 
E-mailben, a levelet a • 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre küldve.

Postai úton a BM OKF GEK ré-• 
szére címzetten, 1903 Budapest, 
Pf.: 314. címre küldve.

Személyesen a Megyei Ellátási Cso-
port irodájában, hétfőnként 8-20, a hét 
többi munkanapján 8-14 óra között. 
Az ügyfélszolgálati pontok címe itt 
található: http://www.kemenysepres.
hu/ugyfelszolgalat/megyei
Amennyiben családi házban él és a 
házba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprést 
egy-, vagy kétévente kötelező meg-
rendelni egy kéményseprőcégtől. 
Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, 
akkor kétévente. A kéményseprésért 
fizetni kell. Az alábbi linken letölt-
hető egy táblázat, amelyben ki lehet 
keresni, hogy az ország adott tele-
pülésén mely kéményseprőcégektől 
lehet megrendelni a munkát. http://
www.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/kemenysepres/Orszagos-
nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a 
lakásba nincs bejegyezve gazdálko-
dó szervezet, akkor a kéményseprő 
értesítést követően magától fog ér-
kezni és ingyenesen elvégzi a sor-
munkát.
Amennyiben társasházban él és a 
lakásba be van jegyezve gazdál-

kodó szervezet, akkor a kémény-
seprő magától érkezik, de a munka 
díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak 
saját kéménye van, akkor az egész 
munka díját, ha a lakás a társasház 
gyűjtőkéményére van csatlakoz-
tatva, akkor a munka rá eső részét 
kell kifizetni, például egy tízlakásos 
társasház esetén a munkadíj egy 
tizedét.  (a társasházak éves sor-
munkaterveit itt  - találja megyék 
szerinti bontásban: http://www.
kemenysepres.hu/tevekenysegek/
sormunkaterv_2019).
A katasztrófavédelem minden ké-
ményseprője végzett szakmunkás, 
arcképes igazolvánnyal rendelke-
zik. Készpénzt nem kezelhetnek, és 
nem fogadhatnak el, ahol megren-
delésre díjköteles munkát végez-
nek, azt utólag, számlán kell meg-
fizetni.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy 
évente legalább egyszer mindenki 
ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési 
technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet a készülékek sza-
bálytalan kivitelezése, illetve a kar-
bantartás és a rendszeres műszaki 
felülvizsgálat elmulasztása. A rend-
szeresen karbantartott fűtőeszköz 
nemcsak biztonságos, hanem gaz-
daságosabban is működtethető.

A téli rezsicsökkentési támogatásról

Amit a kéményseprésről tudni kell

Nem a városszélén van a helye, mégis oda kerül 

Széles körű  
az együttműködés

Nagykálló Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete döntött arról, hogy ka-

rácsonyi ajándékcsomaggal lepi meg 
az önkormányzat azokat a nagykállói, 

állandó lakóhellyel bejelentett lakosokat, 
akik 2018. december 31-ig betöltik a 65. 

életévüket.
Boldog Karácsonyt kívánunk!

Nagykálló Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete nevében: 
Juhász Zoltán polgármester

Ajándék karácsonyra

Kedves véradók és leendő donorok! A vér-
re mindig nagy szükség van, ezért ha tehe-
ti, segítsen, mert jó szívvel csak az várhat 
másoktól támogatást, aki maga is segít.
Ha úgy érzi, hogy egészséges és szívesen 
segítene, jöjjön el!

Személyi igazolványát, TAJ és lakcím kártyáját 
feltétlenül hozza magával!

Véradás helye:
Városháza, Házasságkötő terem
Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. fszt.

Véradás ideje: 
2018. december 27. (csütörtök) 
9 és 15 óra között

Véradás Nagykállóban

Évet értékeltek a paktumszervezeti tagok.



nagyKállói hírmondó

A Nagykállói Hírmondó novemberi 
számában Széplakiné Szőke Éva 
Makár Ferencet, a Makár és Fia 
Kft. mester pékét kérdezte - többek 
között - arról, hogy mennyire tuda-
tosak az emberek pékáru vásárlá-
sakor? 
Azt tapasztalom: kevés a tudatos vá-
sárló és kevesen tehetik meg, hogy 
prémium termékeket vásároljanak, 
gondolok itt például a gluténmentes, 
a csökkentett szénhidráttartalmú, a tel-
jes kiőrlésű, vagy a graham termékek-
re, rozskenyérre, stb. Azok a vevők, 
akik nem tudják ezeket megvásárolni, 
ők a hagyományos kenyér és péksü-
teményeket választják. Sok esetben a 
prémium és hagyományos pékáruk kö-
zött az ár a döntő. Azonban van olyan 
vevői kör, amelyiknek az egészségi 
állapota megkívánja, hogy megve-
gye a prémiumtermékeket, gondolok 

itt cukorbetegekre, a glutén- vagy 
laktózérzékenyekre.

Széplakiné Szőke Éva felvetette azt 
is, hogy a kenyér mindig kényes kér-
dés. Az ár meghatározásában ezért 
a pékek szava a döntő, vagy esetleg 
erősebb a politika? 
Úgy gondolom, hogy az árak megha-
tározásakor minden esetben a gyártó, 
az élelmiszer előállítója maga dönti el, 
hogy a felmerülő költségeket hogyan 
tudja a termékek árában érvényesíteni. 
Saját tapasztalataim alapján azt kell 
mondanom, hogy sajnos nem minden 
esetben tudjuk a megnövekedett alap-
anyag- és járulékos költségeket az ér-
tékesítési árban érvényesíteni, mert a 
piaci környezet ezt nem igazán engedi 
meg. A versenytársak, a külföldi pék-
üzemek, a multik ugyanis nagyban be-
folyásolják a piacot, alacsonyan tartják 
az árakat. 

Családjában több generáció kezébe 
vette a péklapátot, az Ön számára 
is egyértelmű volt a pályaválasz-
tás?  

Jómagam mezőgazdasági gépszere-
lőként végeztem 1978-ban Nyíregy-
házán, majd 1991-ig a Nagykállói Vi-
rágzó Földtermelő Szövetkezetben és a 
Nyírség MGTSZ-ben dolgoztam tanult 
szakmámban. Édesapám és nagyapám 
pék volt, ezért a rendszerváltás után 
kipattant a szikra a fejemből, hogy csi-
náljunk egy pékséget, ami 1992-ben 
Makár Ferenc Sütőüzem néven alakult, 
három fővel.  Kezdetben édesapám 
irányítása mellett mindent magunk vé-
geztünk, a gyártást, a raktározást és a 
kiszállítást is. Nagykállóban akkoriban 
csak a Nyíregyházi Sütőüzem szállított 
pékárut, így az általunk előállított ter-
mékeket hamar megismerte és megked-
velte a lakosság, ennek köszönhetően 
egyre több megrendelést kaptunk és így 
az üzemet folyamatosan bővíteni tud-
tuk. Kevés volt az két búbos kemence, 
amelyekben sültek a kenyerek, kifli és a 
zsömlék. A többlettermeléshez több al-
kalmazottra is szükségünk volt, hárman 
már nem tudtuk a megrendeléseket tel-
jesíteni, így folyamatosan bővítettük a 
létszámot is. A következő években már 
50 helyi, illetve a szomszédos telepü-

léseken élő embernek adtunk munkát. 
Időközben megszereztem a sütőipari 
képesítést, majd 1996-ban már Makár 
és Fia Sütőipari és Kereskedelmi KFT-
ként folytattuk a munkát. A hagyomá-
nyos kenyér- és péksütemények elő-
állítása mellett saját receptúra alapján 
mi magunk kikísérleteztük a leveles 
tésztából készült, fagyasztott töltelékes 
édes és sós péksüteményeket, amelye-
ket azonnal megkedveltek vásárlóink. 
Eleinte kézzel, majd gépsor segítségé-
vel állítottuk elő ezeket a termékeket. 

Az évek során aztán nem csak a 
technológia fejlődött ezen a piacon 
sem, hanem megjelent a konkuren-
cia is.
Nagykállóban, rajtunk kívül, jelenleg 
öt gyártó van jelen, így nem könnyű 
talpon maradni. A nagyüzemekkel, 
multinacionális vállalatokkal, akik 
szinte folyamatosan kínálják a frissen-
sült termékeket és alacsonyan tartják az 
árat, nehéz felvenni a versenyt. Ezért 
mi a hagyományos péküzemi termékek 
– kenyér és péksütemények – gyártása 
mellett már főleg fagyasztott termékek-
kel vagyunk jelen a piacon, amit elérhe-
tő áron tudunk kínálni vevőinknek. 

Nem könnyű mesterség az Önöké, 
hiszen éjszaka, vagy kora hajnalban 
dolgoznak, hogy reggelre elkészül-
jenek.
Nem könnyű mesterség ez, amellett 

több tényező befolyásolja munkánk 
eredményét, a termékek sikerét. Példá-
ul jó időben könnyebben kel a tészta, 
hidegben kevésbé, ami aztán megje-
lenik a kész terméken. Sokan azt gon-
dolják, elég a három alapanyag – liszt, 
víz, élesztő – és jó kenyér készül, ami 
részben igaz is, de leginkább a megfe-
lelő arányokon, a jó kidolgozáson, a 
gondos kelesztésen és a sütésen múlik 
a kenyér és péksütemények minősége. 
Az én filozófiám, hogy jó minőségű 
termékeket állítsunk elő és akkor a vá-
sárlók elégedettek lesznek.

Ön szerint mi a jó kenyér titka?
Véleményem szerint: csak természetes 
alapanyagok, hagyományos technoló-
gia, hosszú érésű kovász és megfelelő 
szaktudás kell a jó kenyérhez. Az ilyen-
olyan magvas kenyerek nem tartoznak 
ebbe a kategóriába.

A mester péknek melyik a kedven-
ce? 
Nem tudnék rangsorolni a termékeink 
között. 

A Nagykállói Hírmondó következő 
számában kinek adjuk tovább a vá-
laszadás jogát az Önök által feltett 
kérdésre?
Gazda Zsuzsa kisállat kozmetikust kér-
dezném. Szerinte a gazdák mennyire 
fordítanak figyelmet az állatok gondo-
zására, ápolására, főleg ilyenkor télen? 
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Felújították és korszerűsítették a Korányi konyhát. A felújítási 
munkákra több mint 17 millió forint Európai Uniós támogatást 
nyert Nagykálló Város Önkormányzata.

Nagykállóban még évtizedekkel ezelőtt épült a Korányi Frigyes 
Gimnázium mellé konyha, hogy kiszolgálja az intézmény tanulóit, 
dolgozóit. Az elmúlt évek során történtek kisebb-nagyobb felújítási 
munkálatok az épületrészen, de nagyszabású, mindenre kiterjedő re-
konstrukciót nem végeztek el. Nagykálló Város Önkormányzata idén 
17 023 039 forint támogatást nyert a „Korányi konyha felújítása” cím-
mel a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosítószámú pályázatán az épületrész 
korszerűsítési munkálatainak elvégzésére.

-Évek óta kerestük a lehetőséget a létesítmény felújítására, melyet az 
idei évben sikerült megvalósítani – mondta Juhász Zoltán polgármes-
ter.
A rekonstrukció első ütemében az épület külső felújítását végezték 
el a szakemberek. A lapos tető cseréjét és szigetelését, majd a nyí-
lászárók üvegcseréje történt meg. A nyár folyamán a belső tér kor-
szerűsítési munkálatait végezték, melynek során felújításra került a 
víz-, villany- és a fűtésrendszer, illetve az elhasználódott járólapok és 
csempék cseréje is megtörtént a tisztasági festés mellett. De nem csak 
az épületrész felújítása történt meg a nyár folyamán, hanem új kony-
hai eszközöket is vásároltak az elnyert támogatásból. Így beszereztek 
két darab 300 literes főzőüstöt és két nagyméretű hűtőszekrényt is.

A felújított Korányi konyhán az idei évben emellett egy másik jelen-
tős változást is történt.
-A több éven át külsős vállalkozó által működtetett közétkeztetés 
ettől a tanítási évtől átkerült az önkormányzathoz, azon belül is a 
Nagykállói Közhasznú Nonprofit  Kft-hez – tájékoztatott Juhász Zol-
tán. – Az elmúlt hónapokban mind az oktatási és a szociális intézmé-
nyek, mind a lakosság részéről pozitív visszajelzések érkeztek. Az itt 
étkezők elégedettek a konyhai dolgozók munkájával, ami azt gondo-
lom a legfontosabb ebben az esetben - tette hozzá a polgármester.
A külsejében is megújult épület a kor követelményeinek megfelelő 
környezetet biztosít a közétkeztetésben résztvevők számára hosszú 
távon.

Kívül-belül megújult

Luca-napi forgatag
Decemberben nemcsak a család-
ban, hanem az óvodában is egymást 
követik az események. 
Egyik ilyen a Luca-napi forgatag 

a Brunszvik Teréz Tagóvodában, 
amelyet már évek óta megszer-
veznek. Ilyenkor a szülők és az 
óvodapedagógusok által készített 

ajándéktárgyakat, süteményeket 
lehet megvásárolni, az így befolyt 
összeget pedig a csoportszobák ja-
vára fordítják.
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(Drog)helyzet van

70 éves  
a modern Izrael

 

 

CUKORBETEG KLUB 
NAGYKÁLLÓBAN  
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Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

 
 
 
 
 

A foglalkozások helyszíne: 
NAGYKÁLLÓ, Szabadság tér 13. 

Sántha Kálmán Szakkórház 
Járóbeteg Szakrendelő 
II. emeleti oktatóterem 

 

Egyéni diétás terv összeállítása 

Cukorbetegség és mozgás 

Cukorbetegség szövődményei 
krízisállapotai 

 
 

Cukorbetegség okai, fajtái 
 

Cukorbeteg gondozása 

Klubfoglalkozások időpontjai: 
2018.12.19. (szerda) 14:00 
2019.01.08. (kedd)    14:00 
2019.01.15. (kedd)    14:00 
2019.01.29. (kedd)    14:00 

 
 

 

 

A klubfoglalkozások 
témakörei 

 

 

 

Állapotfelmérés 

KLUBVEZETŐ:  
Séráné Tóth Katalin 

ELŐADÓ:  
Dr. Bódor Klára 

 

 

További információ:  
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA – Nagykállói Járás 
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. • Tel.: +36-42/563-850 
E-mail: efi.nagykallo@szszbmk.hu, efi.nagykallo@gmail.com 

 Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás 

EFOP-1.8.19-17-2017-00029 
Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Nagykállói járásban 

Izrael állam újraalapításának 
70. évfordulójára emlékeztek 
Nagykállóban. Az ünnepséget 
a Nagykállói Hit Gyülekezete 
szervezte.

Az eseményen Kárpáti Edit szervező 
köszöntötte a vendégeket, ezt köve-
tően Juhász Zoltán Nagykálló polgár-
mesterének megnyitóbeszéde hang-
zott el, aki szólt arról, hogy városunk 
a haszid zsidóság egyik leghíresebb 
zarándokhelye, ahol - a második vi-
lágháborúig - jelentős zsidó közös-
ség élt, illetve beszélt arról is, hogy a 
keresztény és zsidó értékek védelme 
olyan közös cél, amely a jövőben is 
közös cselekvésre ösztönözhet. 
Nagykálló Város polgármesterének 
megnyitóbeszéde után a Cantarella 
Kamarakórus előadásában a Szól a 
kakas már, a kállói cadik dala hang-
zott el, amely ének „önálló életet 
él”. Éneklik Izraelben, Amerikában, 
Ausztráliában, Kanadában, Magyar-

országon, stb..., mindenhol, ahol ma-
gyar ajkú közösségek, avagy a kállói 
rabbi hívei élnek.
- Izrael állam 70 évvel ezelőtti újjá-
születésével majd’ 2000 éves álom 
teljesedett be, amit a szétszóródva 
élő zsidóság évszázadokon át sóvá-
rogva várt. Kétezer éves száműzetés 
és hányattatás, valamint a hatmil-
lió áldozatot követelő XX. századi 
népírás borzalmai után, 1948-ban 
Izrael újjászületett. De ez még csak 
a kezdet, mert sok küzdelemmel és 
megpróbáltatással kell még az állam-
nak szembenéznie – mondta Kárpáti 
Ernő, a rendezvény főszervezője ün-
nepi beszédében.
A közönségnek ezt követően Prof. 
Dr. Hunyadi László, Izrael állam 
tiszteletbeli konzulja, egyetemi tanár 
a héber nyelv kialakulásáról és hasz-
nálatáról tartott előadást.
Az ünnepet ősi és modern zsidó dal-
lamok zárták a Kármel Trió együttes 
előadásában.

Juhász Zoltán, Prof. Dr. Hunyadi László és Kárpáti Ernő a megemlékezésen

A 2018. november 30-án meg-
tartott pályaorientációs tanítás 
nélküli munkanapunk keretein 
belül tanulóink különböző formá-
ban, helyszíneken, életkoruknak 
megfelelően ismerkedhettek meg 
az egyes szakmákkal. 

A nap célja az volt, hogy elősegítse 
a tanulók ismereteinek, tapasztala-
tainak bővítését a munka világának 
különböző színterein, megkönnyít-
ve ezzel a majdani pályaválasztási 
döntés meghozatalát. A programba 
a szülőket, családokat is bevontuk. 
A megvalósításhoz nagymértékben 
hozzájárult Nagykálló Város Ön-
kormányzatának „Humán szolgál-
tatások fejlesztése Nagykállóban 
és térségében” című EFOP-1.5.3-
16-2017-00041 pályázati forrása, 
amelynek segítségével élménydú-
sabbá varázsolhattuk diákjaink és 
szüleik számára ezt a napot. A tá-
mogatást társasjátékok, készség- és 
képességfejlesztő játékok, kézmű-
ves foglalkozások eszköz- és anyag-
szükségletének megvásárlására, 
valamint a gyermekek megvendége-
lésére fordítottuk.
A nap folyamán, a külső helyszíne-
ken, a Sántha Kálmán Szakkórház 
dolgozói segítségével az ápolói szak-
mával ismerkedtek a legkisebbek 
játékos, interaktív foglalkozásokon. 
A Nagykállói Posta vezetője a pos-
tai dolgozók munkájába vezette be a 
nagyobbakat, a Nyíregyházi Tűzol-
tóság dolgozói a tűzoltók áldozatos 
munkáját mutatták be, miközben 
a tűzoltóautókba is betekinthettek 

a gyerekek. Az iskola udvarán egy 
lelkes mezőgazdász vonult fel trak-
torjával, hogy tanulóink közelebb-
ről is megismerhessék e szakmát, s 
robusztus méretű „munkaeszközét”. 
Kollégánk a LEGO gyárban folyó 
munkát népszerűsítette, a gyerekek 
nagy örömére egy „vendég robot” 
kíséretében.
A szülők saját szakmájukkal ismer-
tették meg a gyermekeket, együtt 
kézműveskedtek a közelgő ünne-
pekre hangolódva, közös játékok-
kal, falatozással tették bensőségessé 
a napot.
A lelkes anyukáknak, apukáknak, 
vendégeknek köszönhetően láthat-
tak a gyerekek fodrász bemutatót, 
megismerkedhettek a kozmetikus és 
műkörmös szakma rejtelmeivel, be-
tekintést nyerhettek a mérnökök, pé-
kek, tűzoltók, rendőrök, szabászok 
foglalkozásába. Előadásokat hall-
hattak a hitoktatói, a bölcsődeveze-
tői és a pedagóguspályáról, a külön-

böző vállalkozói tevékenységekről, 
a települések élén álló polgármes-
terek feladatairól, az állatvédők ön-
kéntes tevékenységéről. Az Egész-
ségfejlesztési Iroda munkatársai 
újraélesztési és csecsemőgondozói 
bemutatót tartottak. A pályaorientá-
ciós programokat követő kézműves 
foglalkozáson az 5-6. osztályosok 
a szülőkkel közösen készítettek kü-
lönböző díszeket a karácsonyi ün-
nepkör témájában, megismerkedtek 
a csipkeverés tudományával is.
Valamennyi évfolyam feledhetetlen 
élményekkel tért haza.
Köszönetünket fejezzük ki 
Nagykálló Város Önkormányzatá-
nak és valamennyi támogatónknak, 
a szervezésben, lebonyolításban 
résztvevő külső segítőinknek, szü-
lőknek, pedagógusoknak, hogy ezt a 
napot örömtelivé varázsolták a gyer-
mekek számára.

Dubász Éva
intézményvezető

Pályaorientációs családi nap

Az ismert toxikológus főorvos, 
dr. Zacher Gábor tartott előadást 
Nagykállóban. A „Droghelyzet 
van” és a „Kiégés”címmel meg-
hirdetett prezentációi iránt nagy 
volt az érdeklődés. 

Dr. Zacher Gábor toxikológus évek 
óta a leggyakrabban megszólaltatott 
orvos az országban. Mindegy, hogy 
drogokról, ünnepi depresszióról, 
túlzott alkohol- vagy gyógyszerfo-
gyasztásról van éppen szó. A hírve-
résen túl, nevelő céllal is nyilatko-
zik, mellyel fontos információkat 
képes átadni az embereknek, főleg a 
fiataloknak. 
-A függőségek mára szerves részévé 
váltak életünknek. Ránk talál, kö-
rülvesz, nem ereszt. Függőnek len-
ni betegség, amelynek megvannak 
a testi és pszichés tünetei. Amikor 
szóba kerül a függőség, szinte min-
denki az úgynevezett rossz függősé-
gekre gondol, úgymint alkohol, ká-
bítószer, dohányzás. De mi a helyzet 
a többi függőséggel? A túlzott kof-
fein és csokoládé fogyasztásával, a 
rengeteg vásárlással, a folyamatos 
számítógép, illetve okostelefon 
használattal, valamint a rögzötté 
vált edzés gyakorlatával - hangzott 
el dr. Zacher Gábor toxikológus 

„Droghelyzet van” című előadásán, 
amelyet Nagykálló Város Önkor-
mányzata az EFOP pályázat kere-
tein belül szervezett. A 
főorvos beszélt arról 
is, hogy ma Magyar-
országon közel más-
fél millió közösségi 
média függő van, ami 
a többi szenvedélybe-
tegséggel azonos, és 
mellettük még ott 
van 800 000 
alkoholfüggő 
és 20 000 ká-
bítószeres.
Kiégés pre-
venciós elő-
a d á s á b a n 
rámutatott 
arra, hogy 
k ö n n y e n 
belecsúszhat 
például az alkoho-
lizmus csapdájába 
az, aki a munká-
ból hazatérve nap 
mint nap megiszik 
némi szeszes italt, 
hiszen a „lazulás-
hoz” időről időre 
egyre több alkohol-
ra lesz szüksége. A 

magyarok átlagosan 14 liter alkoholt 
fogyasztanak évente, ezzel a 8. he-
lyen állnak az európai rangsorban. 
Olyan országok „előzik meg” ha-
zánkat, mint Ukrajna, Oroszország, 
Románia, Fehéroroszország, Bul-
gária. A statisztikák szerint keve-
sebb a női alkoholbeteg, mint a 
férfi, és a nők gyakrabban kérnek 
segítséget a leszokáshoz. Zacher 

Gábor szerint a burnout, 
vagyis a kiégés, első-

sorban stresszkezelő 
tréningekkel előz-
hető meg, aminek 
l e g f o n t o s a b b 
eleme azonban 
az egészsé-

ges életmód. 
Dr. Zacher 
G á b o r , 
toxikológus 

azt tanácsol-
ja, hogy időnként 

álljunk meg, nézzünk 
a tükörbe egy pillanat-
ra és mérjük fel hová 
vezet az az út, amin 
éppen járunk. Esetleg 
kell e változtatni az 
addig megszokott éle-
tünkön.

Fodor Vanda
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Átadták a Ratkó-díjat

A pályaválasztás előtt állókat 
segítették

A Nagykállói Népművészeti Egye-
sület és a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. „NAGYKÁLLÓ 
KINCSEI” címmel kiállítást ren-
dez. Szeretnénk megmutatni, 
hogy a nagykállói emberek milyen 
sokrétű, szemet gyönyörködtető 
alkotásokat tudnak létrehozni, be-
mutatni (pl. kosár, csuhé, gyöngy, 

hímzés, csipke, faragás, festmény, 
gyertya, üveg, üvegfestés, origami, 
makett, bőr, szőttes, baba, nemez, 
kerámia, selyemfestés, stb.)
Kérjük azon kedves nagykállói 
lakosokat, akik két kezük mun-
kájával készítenek valami szépet, 
vegyenek részt a 2019. januárban 
tartandó kiállításon alkotásaikkal.

FELHÍVÁS

A tárgyak leadási ideje: 2019. január 9-10. és 17.  
(csak ezen a három napon, 9 és 18 óra között) 

A tárgyak leadásának helye: Nagykállói Népművészeti Egyesület, 
(Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

A kiállítás megnyitója: 2019. január 22. 17 óra. 
Szeretettel várunk minden jelentkezőt és érdeklődőt.

Részletes információ:
Félegyházi Józsefné személyesen, telefonon:  

+3642 263 16, +36 20 985 1150.
Papp Zoltán: +36 70 604 0229

Karácsony közeledtével mindany-
nyiunk életében a család kerül a 
középpontba, ezen belül is a gyer-
mekek. A Nagykállói Beteg Gyer-
mekekért Alapítvány kuratóriuma 
is ennek jegyében lepte meg a gye-
rekeket december 3-án.  A kurató-

rium tagjai az idei évben 60 darab 
ajándékcsomagot állítottak össze, 
amelyben az édességen és gyümöl-
csön kívül egyéb élelmiszereket is 
raktak, hogy még szebbé tegyék a 
családok és főleg a gyermekek ün-
nepét.  

Az alapítvány minden évben megajándékozza a beteg gyermekeket

Idén sem maradt el a 
meglepetés

A Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és József 
Attila-díjas költő, műfordító 
Buda Ferenc vehette át az idei 
évben a Ratkó József szellemi és 
művészi teljesítménye emlékére 
alapított díjat.

Tizenötödik alkalommal adták 
át november 26-án a Ratkó Jó-
zsef–díjat Nyíregyházán, a Mó-
ricz Zsigmond Városi és Megyei 
Könyvtárban. Az eseményen a ren-
dezvénynek helyet adó intézmény 
igazgatója, Tomasovszki Anita kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a 
díjat 2006 őszén „örökbe fogadó” 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat nevében Baracsi 
Endre, a megyei közgyűlés alelnö-
ke mondott köszöntőt.
Budai Ferenc életútját, munkásságát 
dr. Karádi Zsolt, a Ratkó József-díj 
kuratóriumának megbízott vezetője 
ismertette. Az irodalmár - az ünne-
peltet köszöntő és érdemeit méltató 
beszédében - elmondta, hogy az 
olvasó megkülönböztetett hanggal 
találkozhat Buda Ferenc köteteit 
lapozgatva. Mert az a lírai eposz, 
amely az ő műveiben megszólal, az 
a népköltészeti ihletettség, az a gaz-
dag ember és világismeret, amely 
soraiból felfénylik, az a szegények 
iránti mély együttérzés, mindenkit 
magával ragad. Hasonlóan izgal-
masak a finn, lapp, mari, baskír, tö-
rök, mordvin, udmurt népköltészeti 
alkotásokat fordító, illetve a kazah 

és kirgiz népmeséket közreadó kö-
tetei is” – mondta dr. Karádi Zsolt. 
Az édesapja révén Szabolcs megyé-
ből származó Buda Ferenc 1936 no-
vemberében Debrecenben született. 
1947-ben a debreceni református 
kollégiumban kezdte meg középis-
kolai tanulmányait, majd a Fazekas 
Mihály Gimnáziumba járt. Egyete-
mi tanulmányait 1955-ben a debre-
ceni egyetem magyar-orosz szakán 
kezdte nappali tagozaton, majd le-
velezőn fejezte be, mert az 1956-os 
forradalom után írt versei közül há-
rom a hatóság kezébe került, s emi-
att egy év börtönre ítélték. 
1955-től jelentek meg versei. A hat-
vanas években tagja volt a Hetek  
költői csoportosulásnak. 1986-tól 

a Forrás főmunkatársa. Tagjai közé 
választotta a Magyar Művészeti 
Akadémia és a Digitális Irodalmi 
Akadémia. A szépirodalom mellett 
faragással, bőr- és fémmegmunká-
lással is foglalkozik.
A laudáció elhangzását követően 
került sor a Ratkó József szellemi 
és művészi teljesítménye emlékére 
alapított díj átadására, melyet dr. 
Karádi Zsolttól, az alapítvány meg-
bízott elnökétől és Baracsi Endré-
től, a megyei közgyűlés alelnökétől 
vehetett át Buda Ferenc.
Mindezek után a Hangraforgó 
együttes előadásában Ratkó József 
és Buda Ferenc költeményeinek 
megzenésített változatai színesítet-
ték a díjátadót.

A díjazott Buda Ferenc költő, műfordító dr. Karádi Zsolt irodalmárral és 
Baracsi Endre alelnökkel
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A Mátészalkai Szakképzési 
Centrum Budai Nagy Antal 
Szakgimnáziuma 2018. novem-
ber 30-án tartotta Pályaori-
entációs Nap rendezvényét a 
Nagykállói Általános Iskolával 
együttműködve.

Ezen a napon iskolánk program-
kínálata segítséget nyújtott a pá-
lyaválasztás előtt álló fiataloknak, 
hogy megismerjék a foglalkozások 
valódi tartalmát, követelményeit. 
A Pedagógia ágazaton tanulók a 7. 
és 8. osztályos tanulókkal együtt 
készítettek az advent témához kö-
tődő ajándéktárgyakat a kreatív 
alkotóműhelyben. Szakmai gya-
korlatként ellátogattak a helyi böl-
csődébe, megismerkedtek a pszi-
chiátriai betegek és a fogyatékos 
személyek bentlakásos és nappali 
intézményeivel. Láthatták, hogy 
egyes szakmákhoz milyen munka-
folyamatok tartoznak. 
A rendészet és közszolgálatos ta-
nulók a gyakorlatban próbálták 
ki eddig megszerzett szakmai tu-
dásukat. Terepgyakorlaton vettek 
részt a harangodi erdőben, meg-
ismerkedtek az eltérő domborzati 
viszonyokkal és a különböző turis-

tajelzésekkel, ráadásul a fizikai ál-
lóképességüket is fejlesztette a 10 
km–es túra. A 8. osztályosok lőgya-
korlaton, kerékpáros ügyességi pá-
lyán tesztelhették alkalmasságukat.
A Nyelvi laborban a játékos nyelv-
tanulás lehetőségeiből kaptak ízelí-
tőt az általános iskolások. 
A turisztika tagozatosok helytörté-
neti sétán idegenvezetőként mutat-
ták be Nagykálló nevezetességeit. 
Nyíregyháza belvárosában térkép 
segítségével kellett beazonosíta-
niuk 12 emblematikus épületet, 
szobrot, intézményt, majd néhány 
kérdésre is választ kellett találniuk, 

akár az internet használatával, vagy 
járókelők megkérdezésével. 
A végzős tanulóinknak a Munkaügyi 
Központ Foglalkoztatási Főosztá-
lya, a Debreceni és a Nyíregyházi 
Egyetem munkatársai tartottak elő-
adásokat pályázati lehetőségekről, 
ösztöndíjakról ás az álláskeresés 
buktatóiról. Érdekes, tanulságos na-
pon vagyunk túl. A diákok elmon-
dása szerint sok élménnyel gazda-
godtak, bővültek szakmai ismereteik 
és a közvetlen tapasztalatok alapján 
könnyebb lesz számukra a pályavá-
lasztás. Szabóné Lipkovics Ildikó

igazgató
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Nem egy szomorú beszámolót kel-
lett már végighallgatnom arról, 
hogy Karácsony egyszer van egy 
évben, és ha egyet is elront nekünk 
valaki, vagy egy nem várt, keserű 
körülmény, esetleg nem úgy alakul 
a hangulat, hogy átérezzük, amit ün-
neplünk, akkor újra várhatunk egy 
következő évet, hátha jövőre jobban 

sikerül, talán akkor szerencsések le-
szünk. 
A tudatosan felépített Jézus-váró, 
önformáló Advent azonban „biztos-
ra megy”. Bárhogy is alakulhatnak a 
körülmények, ha váratlanul egy kór-
házi ágy mellett, vagy egy meghi-
básodott autóval az országút szélén, 
esetleg egy kellemetlen rokon kínos 
viselkedése veti rá sötét árnyékát a 
szentesténkre, a lélekben megélt ün-
nep a felkészülésen múlik.
Tudjuk mindannyian, a Karácsony 
Jézus Krisztus születése, így nélküle 
nem lehet teljesen megélni a szeretet 
ünnepét, olyan ez mintha az ételek-
ből kihagynánk a fűszereket, minden 
jó, de valahogy nem az igazi.
Így Advent időszakában rá kell han-
golódnunk az Ő eljövetelére, mások 
hadd rohanjanak a semmiért, az 
üres fenyőfaünnepért.  Mi szakítunk 
időt csendes beszélgetésre Jézussal, 

szeretteinkkel, barátainkkal. Egyre 
több fényt engedjünk be a lelkünk-
be, még ha ehhez olyan dolgokkal 
kell szembesülnünk, amelyek nem 
éppen a legjobb fényt vetik ránk: lel-
kiismereted vizsgálata, hogy megis-
merd magad, bűnbánat, hogy így 

később kerüld a rosszat. Nem csak 
magunkra és szeretteinkre kell gon-
dolni, hanem másokra is, Isten jósá-
gát, szeretetét te is add tovább. Nem 
az ajándékok értéke, és mennyisége 
határozza meg az örömöt, hanem a 
legnagyobb ajándék, az együtt töl-

tött idő, a közös ünnep, a másikra 
fordított figyelem. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden jószándékú embernek: Ál-
dott, Békés Karácsonyt - Jézus Ke-
gyelmében! Ruszki Gábor 

római katolikus plébános

Lesz-e Karácsonyom? Van-e Adventem?

…ajándék onnan felülről… 

Aranyszájú Szent János Karácsonyi beszédéből
„Új és teljesen szokatlan titok tárul 
szemem elé: a pásztorok énekét hal-
lom, de nem csendes pusztai dalla-
mokat énekelnek, hanem diadalmas 
mennyei himnusz hangzik ajkukról. 
Angyalok dala cseng, arkangyalok 
énekelnek, kerubok magasztalják, 
szeráfok dicsőítik, mindnyájan 
együtt ujjongva köszöntik Istent a 
földön, és az embert az égben.
A Magasságbeli Isten intézkedésé-
ből földre szállott és az ember Isten 
jóságából újra elnyerte az eget. Ma 
Betlehem olyan, mint az égbolt: csil-
lagok helyett éneklő angyalok a dí-
szei, a nap helyett az Igazság Napja 
tündöklik ott. Ne kutassuk, hogyan 
történt mindez, mert ahol Isten akar-
ja, enged a természet rendje. Akarta, 
tehette, leszállott, üdvösséget hozott. 
Istennél minden lehetséges...
Királyok jöttek, hogy csodálják az 
Égi Királyt, miként jött a földre, 

hogy leborulva imádják... Asszo-
nyok csodálják őt, aki asszonytól 
született, mert az asszonyi fáj-
dalmat vidámságra fordította... A 
pásztorok ünneplik a jó Pásztort, 
aki életét adja juhaiért... Anyát lá-
tok, aki gyermeket szült, az imént 
világra jött Csecsemőt, de nem ér-
tem a születés módját, mert nem 
működnek a természet törvényei, 

mert amikor Isten akarja, meggyőzi 
a természet rendjét.
Mily végtelen kegyelem! Ő Isten 
örök Egyszülöttje.”

Istentől áldott, boldog karácsonyt 
kívánva:

Lipcsák Tamás paróchus 
és a nagykállói görögkatolikus  

egyházközség

Hiányzik a hó. Amikor ezeket a 
sorokat írom, eső van és ködös, 
fagyos valami. Már megnevezni 
sem lehet az időjárás jelenségeit. 
Hiányzik a karácsonyi hó. A fehér, 
érintetlen fehérség, ami jelenlétével 

is azt hirdeti, hogy milyen tiszta 
dolog történt az első karácsonyon. 
Tiszta szeretetből testet öltött az, 
akinek annyi formája van és mégis 
alaktalan valóság, az Isten. A hó is 
róla mesél, Őt vallja makulátlansá-

gával. Hát, már ez is elromlott, ez 
is az ember működése nyomán. Ó, 
régi telek, karácsonyok! Mi lesz a 
Szenteste talpunk alatt ropogó hó 
örömével?! Mi lesz az apával hó-
emberépítéssel karácsony első nap-
ján?! Mi lesz a szánkózással, hogy 
átsiklottunk a közeli rokonokhoz az 
ünnepen?! Mi lesz velünk nélküled 
hó, hogy emlékeztess te is a lényeg-
re, hogy minden csodája az ün-
nepnek, szó szerint, onnan felülről 
való?! Felülről jön természeti áldás, 
hófehér pihékben és a világ ajándé-
ka is, onnan felülről szállt alá meny-
nyei dicsőségben! Kisgyermekként 
jött, aki egyedül volt minden ember 
között hótiszta lelkű és életű. Onnan 
felülről érkezett, magasabbról, mint 
a pelyhek, a menny tisztaságából. 
Ha már a havat sikeresen ki is kop-
tattuk a világból, végtelenül vigyáz-
nunk kell rá, hogy Jézus Krisztust 

ki ne koptassuk életünkből, kará-
csony ünnepéből! Egyre inkább Ő 
is hiányzik, a saját születésnapján 
hiánnyá tesszük Őt! Remélem, mire 
elérjük 24-e éjszakáját, az égi ke-
gyelem ismét részeltet bennünket, 
érdemteleneket ajándékaiban, és 

lesz hóesés és lesz Jézusi áldás hul-
latás, lesz Jézusi jelenlét! Mert nem 
a fa alól származik igazi ajándék, 
hanem onnan felülről, a világosság 
Atyjától száll alá… Jak1,17

Repelik Zsuzsanna Eszter
református lelkész

RóMAI KAtoLIKUS  
KARÁCSoNyI MISEREND:

December 24. (hétfő) Szenteste 
21.00 Pásztorjáték
21.30 Szentmise
December 25. (kedd) Karácsony 
első napja
8.00Kiskálló
9.30 Nagykálló - Ünnepi mise
17.00 Esti mise
December 26. (szerda) Karácsony 
második napja - Szent István vér-
tanú
9.30 Nagykálló - Ünnepi mise

SZERtARtÁSoK RENDJE A NAGyKÁLLóI 
GÖRÖGKAtoLIKUS tEMPLoMBAN

December 20. és 21. (csütörtök és péntek)
17.00  Szentliturgia és lelkigyakorlat 

A lelkigyakorlatos elmélkedéseket Demkó István vásárosnaményi 
paróchus atya vezeti. A lelkigyakorlat ideje alatt folyamatos lesz a 
gyóntatás.

December 24. (hétfő) Karácsony előestéje
08.00 Királyi imaórák
17.00  Nagy alkonyati istentisztelet Szent Bazil liturgiájával 

Nagy esti zsolozsma, kenyéráldás, kántálás.

December 25. (kedd) Karácsony első napja
09.00  Szentliturgia 

Karácsonyi betlehemes pásztorjáték Krisztus születéséről
11.00 Szentliturgia - kiskállói templom
12.30 Szentliturgia - ludastói kápolna

December 26. (szerda) Karácsony második napja
09.00 Szentliturgia
11.00 Szentliturgia - kiskállói templom

December 27. (csütörtök) Karácsony harmadik napja
09.00 Szentliturgia

A NAGyKÁLLóI REFoRMÁtUS EGyHÁZKÖZSÉG ALKALMAI:

Minden vasárnap istentisztelet 10.30-tól a templomban, párhuzamosan gyer-
mekalkalom
Minden vasárnap istentisztelet 14.00-tól a Kossuth utcai Imaházban
Minden csütörtökön 17.00 beszélgető közösség a Szentírásról a gyülekezeti te-
remben
Minden pénteken 17.00 fiatalok köre
2018. december 23. 17.00 Kossuth utcai Imaház - Karácsonyi színdarab és 
fáklyás, énekes vonulás 
2018. december 24. 16.00 Szentesti istentisztelet
2018. december 25. 10.30, 17.00 úrvacsorás istentisztelet a templomban, 
14.00 a Kossuth utcai Imaházban
2018. december 26. 10.30, 17.00 istentisztelet a templomban
2019. január
Telepóczkiné Farkas Márta könyvbemutatója

Kérjük, a református testvéreket, ne feledkezzenek el egyházfenntartói kötele-
zettségükről! Elérhetőség: +36 30 259 59 75

Jak1,17
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ELHUNYTAK 2018. november–december

Lelki egészségünk védelme

Nemzetközi röplabda rangadót tartottak

Hirdetését kényelmesen, otthonról is elküldheti
a Nagykállói Hírmondó szerkesztőségébe:

nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címen.

Fájó szívvel emlékezünk 
GEBRI ANDRÁS

nagykállói lakos halálának 
2. évfordulójára.

Szerető családja

Virágerdő sűrűjében, pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged!

Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
mélységes fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
BUS PÁL

halálának 2. évfordulójára.
Szerető családja

Nemzetközi amatőr röplabda 
bajnokság helyszíne volt decem-
ber elején Nagykálló.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Röplabda Szövetség és a Nagykállói 
Röplabda Sportegyesület (NARE) 
december 9-én Nagykállóban egy 
napos, nemzetközivé bővült megyei 
amatőr röplabda bajnokságot rende-
zett. A résztvevőket Juhász Zoltán, 
Nagykálló Város polgármestere, 
Bodrogi László, a megyei röplabda 
szövetség főtitkára és Popovics Jó-
zsef, a NARE elnöke köszöntötte.
A sporteseményen 19 csapat (kö-
zülük 11 külföldi), 160 sportolója 
lépett pályára, 3 kategóriában. A 
tornán 8 férfi, 5 női és 6 mix csapat 
két helyszínen, 3 pályán játszott.A 
női mérkőzéseket a MSZC Budai 

Nagy Antal Szakgimnázium torna-
termében, a férfi és a mix csapato-
két pedig a Városi Sportcsarnokban 
tartották. 
Az egyesületi rangsort a házigazda, 
a Nagykállói Röplabda Sportegye-
sület nyerte nagy fölénnyel, hiszen 
bajnoki címet nyert a férfi és a mix 
csapatuk, míg a női együttes ezüst-
érmes lett, így a 2010-ben alakult 

NARE a legsikeresebb évet tudhat-
ja maga mögött.
-A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Röplabda Szövetség köszönetét fe-
jezi ki Nagykálló Város vezetésének 
és a Nagykállói Röplabda Sportegye-
sületnek a torna megrendezésében 
nyújtott segítségért – mondta Bodro-
gi László, a megyei röplabda szövet-
ség főtitkára a sporteseményen.

Harmadik partnerségi találko-
zóját tartotta november végén 
városunkban a Nagykállói Járás-
ban működő Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI). 

A szakmai ta-
lálkozó kiemelt 
témája: a men-
tális egészség-
fejlesztés volt, 
így több előadás 
is elhangzott a 

lelki eredetű problémák megelőzé-
sének, illetve azok mérséklésének 
lehetőségeiről. 
Mivel a Egészségfejlesztési Iroda 
a nagykállói járás mind a kilenc 
településén folytat prevenciós tevé-
kenységet, így a mostani partnerta-
lálkozót Kállósemjén nagyközség 
polgármestere, Belicza László nyi-
totta meg.
A szakmai tanácskozás résztve-
vői ezután előadást hallhattak dr. 
Béltecki Zsuzsannától, a Sántha Kál-

mán Szakkórház pszichiáter főorvo-
sától, a legmagasabb rendű emberi 
tevékenységről, a pszichés műkö-
désről, illetve az értelmi, érzelmi és 
viselkedési zavarokról. Ezt követő-
en a függőségről (addikcióról), mint 
mentális betegségről, a szenvedély-
betegség kialakulásának okairól, 
illetve a betegek szűkebb és tágabb 
környezetének támogatásáról tartott 
előadást dr. Erdélyi Ágnes, a Sántha 
Kálmán Szakkórház telephelyi or-
vosigazgató-helyettese. A harmadik 
partnerségi találkozón Juhász Béla 

Szilárd, a Debreceni Egyetem mun-
katársa a mentális egészség megőr-
zése és helyreállítása kapcsán a csa-
lád szerepének fontosságát emelte 
ki prezentációjában.
A nap folyamán a témával kapcso-
latos további előadásokat hallhattak 
a résztvevők, illetve tájékozódhat-
tak a rendezvényt szervező EFI 
egészségfejlesztési programjairól. 
A partnerségi találkozó ezúttal is 
kerekasztal beszélgetéssel zárult a 
gyermekjóléti szolgálatok munka-
társainak részvételével.

A partnertalálkozón szakemberek tartottak előadást a lélek rejtélyes beteg-
ségeiről

A megyei amatőr röplabda bajnokságon 160 játékos lépett pályára Nagykállóban

A vendéglátó NARE bajnoki címet szerzett A női csapat tagjai is érmet szereztek

Nők:
1. Lesko (Lengyelország)
2. NARE Nagykálló 
3. Gólyavádli Nyíregyháza 
4. IRIS Királyhelmec (Szlovákia)
5. MICHAL Királyhelmec (Szlovákia)
Férfiak:
1. NARE Nagykálló 
2. IRIS „A”Királyhelmec (Szlovákia)
3. MICHAL Királyhelmec (Szlovákia)
4. Bodrogszerdahely (Szlovákia)

5-8.  Tasnád (Románia)
 IRIS „B”Királyhelmec (Szlovákia)
 Röppapa Se Nyírbátor 
 Nyír Bátori Barátok Nyírbátor 
MIX:
1. NARE „A” Nagykálló 
2. MICHAL Királyhelmec (Szlovákia)
3. Hajdúnánás 
4. NARE „B” Nagykálló 
5-6. IRIS „A”Királyhelmec (Szlovákia)
 IRIS „B”Királyhelmec (Szlovákia)

A tornán 30 mérkőzés került lebonyolításra és az alábbi végeredmények születtek:
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. január 23. 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:





I N G A t L A N
Nagykálló, Debreceni út 115. sz. alatt el-
adó 2 szobás, összkomfortos ház. Telefon:  
+36 70 630 5944
Nagykállóban, a Korányi Frigyes Gimnázi-
um közelében 2 szobás, fürdőszobás, kettős 
fűtésrendszerű (gáz, vegyes tüzelésű kazán), 
felújítást igénylő, régi típusú, kertes csalá-
di ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921
Nagykálló, Május 1. utca 16. sz. alatt jó 
állapotban lévő 3 szobás, összkomfortos, 
családi ház eladó, kettős fűtésrendszerű – 
gáz+vegyes tüzelésű, 2 db cserépkályhával 
–melléképülettel. Kisebb lakáscsere is érde-
kelne. Telefon: +36 20 315 4687
Nagykálló, Torony u. 2. sz. alatt 2 szobás, 
nappalis,fürdőszobás ház eladó. Telefon: 
+36 20 382 8478
Nagykálló, Fintortagban, a halastó part-
ján, 2,2 ha gyümölcsös eladó. Telefon:  
+36 30 836 2775
Nagykállóban 1360 nm építési telek gyü-
mölcsfákkal - bekerítve – eladó. Telefon: 
+36 30 259 2700
Nagykállóban, frekventált helyen, önálló 
1,2 ha gyümölcsös pincetározóval eladó. Te-
lefon: +36 30 836 2775

Nagykálló, Korányi F. út 7. szám alatt 
30 nm alapterületű üzlethelyiség bér-
beadó. Telefon: +36 70 779 4590, vagy  
+36 70 779 4076
Nagykállóban eladó családi házat és társas-
házi lakást keresek. Kérem, hívjon bizalom-
mal! Telefon: +36 30 318 9245
Biri központjában 2 szobás, 70 nm-es csa-
ládi ház (víz, villany, gáz), kívülről teljesen 
felújított (kőporozva, új csatornával), 750 
□-öl telekkel tulajdonostól, - hitelre is –el-
adó. Polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, 
orvosi rendelő, bolt, piac 5 percre. Irányár: 
2,8 MFt.  Telefon: +36 30 320 7646

E L A D Á S - V É t E L
Dióbél eladó. Telefon: +36 30 836 2775
„Mátyás király a parasztokkal beszélget” 
című festmény (másolat), kb. 70 éves, ere-
deti kerettel eladó. A keret mérete: 85X72 
cm. Telefon: +36 30 251 8010
Kombi babaágy pelenkázó szekrénnyel, le-
esés gátlóval és ifjúsági ágy egyben – mat-
raccal –eladó.  Telefon: +36 20 242 4566
Eladó 2 LE aggregátor 15 000 Ft áron. 
Ugyanitt új, 175X110 cm-es pehely-
paplan eladó, ára: 1000 Ft. Telefon:  
+36 30 387 6468

Eladó Renault Thalia egyedileg készített 
vastag üléshuzat garnitúra (10000 Ft), 4 da-
rab jó állapodban lévő Michelin téli gumi 
215/60 R16-os (10000 Ft/ db). Telefon:  
+36 20 2941090, vagy +3630 5672817
„Indiai kard” (31 éve készült díszkard má-
solat, örökségből megmaradt) eladó. Tele-
fon: +36 30 251 8010
Eladó új gyapjútakaró, 2 db gyapjú derékalj, 
állványoscsiszológép, üst, zsíros kupa,nagy 
fazék fedővel, nagy lábas fedővel. Telefon: 
+36 20 494 6360
Kétszemélyes rugós, alig használt sezlon, 
újszerű állapotban olcsón eladó. Érdeklődni: 
Nagykálló, Bátori út 12. sz. alatt.
Eladó egy indukciós, beépíthető villanytűz-
hely, fagyasztószekrény, porszívó. Telefon: 
+36 706100267 
Eladó 2 db fehér műanyag ablak hőszigetelt 
üveggel, 90x65 cm-es, bukó-nyíló (10000 
Ft/db) és egySencor gyümölcslékészítő (6 
000 Ft). Telefon: +36 30 384 6586
Eladó egy 50-es méretű 3/4-es irha kabát, 
2 db 48-as öltöny, egy 50-es irha dzseki. 
Telefon: (42) 264 294 (Érdeklődni lehet 17 
óra után)
Eladó szőnyeg (2x3 m), ebédlőasztal 
(6 személyes), komód, demizson, zsíros 
kupa, fekete, hosszú női kabát. Telefon:  
+36 70 597 4464
Hajdu centrifuga eladó Telefon:  
+36 30 445 5944
Kabát, cipő, csizma, paplan, párna, ágyta-
karó, pléd, készletek eladók. Telefon: +36 
70 278 4264

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI F. ÚT 96. TEL.: 42/262-010

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

Öntött vaskályha, 2 pár fekete 43-as félci-
pő, kemping kerékpár, centrifuga és javítás-
ra szoruló tárcsás mosógép eladó. Telefon: 
+36 20 492 0715
Eladó Hajdú keverőtárcsás mosógép (fel-
újítva), korongfűrész tengely, egyhengeres 
benzinmotor, 1-es lovas eke, Wartburg elekt-
ronikai felszerelés (többféle), indítómotor, 
lengéscsillapító. Telefon: (42) 797 042
Eladó kézi kiskocsi, 180x150-esablak, 
80x230-asteraszajtó, 1”-os menetvágó, gáz-
perzselő, 200x80-as műanyag teraszajtó, 
koksz, hurkatöltő. Érdeklődni: naponta 17 
óra után. Telefon: (42) 264 294

Hősugárzó, rádió,televízió, előszobafal, tü-
kör, asztal,fotel,szekrény, étkészlet, poharak 
eladók. Telefon: +36 20 628 5595

Eladó 30 l-es zsíros kupa, 30 l-es nagy fa-
zék (fedővel), gáztűzhelyhez gázpalack,5 l 
fonott demizson. Telefon: +36 20 494 6360

Eladó elektromos kukoricamorzsoló,4 db 
benzines kanna,gázpalack lángégővelüst 
alá,fateknő,3 db zsíros kupa,120 l boroshor-
dó,20 m fólia,20 db M 10-es láda,4 db 44-es 
gumicsizma. Telefon: +36 30 668 4239

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó, 2019. január 30-án jelenik meg.    

Lapzárta: 2019. január 23.

Legyél olyan boldog,  
mint amilyen szép vagy,

Legyen életedben százmillió 
szép nap.

Ha sírni kell, akkor is csak 
nevess,

Ne gyűlölj soha, mindig csak 
szeress!

Boldog születésnapot kívánok 
URI VIKtóRIÁNAK 

és 
URI NÁNDoRNAK!

Sok szeretettel: Kerezsi mama

kis és nagy tételben, 

Kalodás, méteres 
bükk tűzifa,  

keményfa brikett 

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

JÁRMŰKLÍMA, BUSZKLÍMA  
és mindenféle  

MOBILKLÍMA 

UV festés, ózongenerátoros  
telepén

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


