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Elkészültek
Régóta várták már a Forrás dűlő-
ben és a Fintortagban élő családok, 
illetve az itt működő vállalkozások 
tulajdonosai, munkavállalói és az arra 
közlekedők, hogy az ott lévő földutak szilárd 
burkolatot kapjanak. Nagykálló Város Önkor-
mányzata a közelmúltban egy Európai Uniós pályázatnak köszönhe-
tően megtudta valósítani a városrészek infrastrukturális fejlesztését 
és még az elmúlt év végén felszámoltak két külterületi földutat. 
Korábban már beszámoltunk arról, hogy Nagykálló Városa a külterü-
leti utak fejlesztésére 97 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a 
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától, amelyet a város önkor-
mányzata további 25 millió forinttal egészített ki. Ebből az összegből a 
kiskállói városrészben, a Forrás-dűlőben (a Rákóczi út folytatásaként, 
a Kiscsere irányába) késő ősszel kezdődtek a kivitelezési munkálatok, 
megépült az útalap, néhány hete pedig az aszfaltborítás is rákerült a 
több mint egy kilométeres útszakaszra, emellett új útjelző táblák kerül-
tek kihelyezésre. 
A város másik részén, a Fintortagban is felszámoltak egy földes utcát 
a közelmúltban. A Kenyérgyári út és a vasúti átjáró közötti, közel egy 
kilométeres földút rendbetétele történt meg, amelyet zúzott kővel szór-
tak fel. Ennek köszönhetően esős időben, vagy havazáskor kevésbé 
csúszik, biztonságosabb és közlekedésre alkalmasabb lett az út, mint 
korábban volt.  Az ott lakók és a gépkocsival erre közlekedők is örültek 
a változásnak. 
Juhász Zoltán polgármester elmondta, hogy ennek a beruházásnak 
köszönhetően a külterületi városrészekben élő, illetve itt működő 
vállalkozások tulajdonosainak, munkavállalóinak sikerült komfor-
tosabbá tenni a mindennapjait, illetve biztonságosabbá az erre ha-
ladók közlekedését. Az önkormányzat a földutakon kívül figyelmet 
fordít a már aszfaltos, de rossz állapotú útszakaszok felújítására is. 
Az útépítés mellett már az elmúlt év őszén több utcában javították a 
burkolatot, amelyet tovább folytatnak majd a csapadékos, hideg idő 
megszűnése után is.

Európai Uniós forrásból 8 busz-
megálló épült Nagykállóban. 

Nagykálló Város Önkormányzata 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzattal közösen  
2016. szeptembere óta vesz részt 
a  „RUMOBIL” (Rural Mobility 
in European Regions affected by 
Demographic Change, azaz A 
Demográfiai Változással Érintett 
Európai Régiók Vidéki Közleke-
dése) című projektben. Vezetője a 
Szász-Anhalt-i Fejlesztési és Köz-
lekedési Minisztérium, további 
partnerek lengyel, szlovák, cseh, 
olasz, horvát és német felsőoktatási 
intézmények, non-profit szerveze-
tek, önkormányzatok. Ennek is kö-
szönhető, hogy Nagykálló Városa 
a megyei önkormányzattal közö-
sen (konzorciumi formában) nyert 
támogatást közlekedésfejlesztésre 
az INTERREG Central Europe 
transznacionális program kereté-
ben. A projektben együttműködő 
partnerként részt vesz a Debreceni 
Egyetem és az Észak-Magyaror-
szági Közlekedési Központ Zrt. 
(ÉMKK) is. 
A RUMOBIL, mint nyertes projekt 
alapja is a közszolgáltatók és a köz-
lekedési vállalatok közötti nemzet-
közi együttműködés, melynek célja 
a tömegközlekedési rendszerek fej-
lesztése. Ennek keretében az Euró-
pai Uniótól nyert forrásból a múlt 

év végén Nagykállóban 8 busz-
megálló épült meg az ipari park 
és a Korányi Frigyes út mentén, 
mindkét oldalon. A modern épüle-
tek kivitelezése még nem fejező-
dött be, ugyanis az ÉMKK rövide-
sen valós idejű, interneteléréssel, 
digitális tájékoztató táblákat he-
lyez ki. Nyíregyházán néhány au-
tóbusz megálló már rendelkezik 
ilyen utastájékoztató rendszerrel. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat beszerzéseként 
ezekhez hasonlóak kerülnek majd 

beüzemelésre Nagykállóban is rö-
videsen.
A projekt az Interreg Central 
Europe Programból, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap támo-
gatásával, az Európai Unió és Ma-
gyarország társfinanszírozásával 
valósul meg.

Megépültek a buszmegállók

Új felhívások civil 
szervezeteknek

A támogató hatóság értesíti a civil szerve-
zeteket, hogy megjelentek a Miniszterel-
nökség által biztosított forrásból a Nem-
zeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 
a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek 
működésének biztosítására vagy szakmai 
programjának megvalósítására és működé-
sének biztosítására fordítható összevont tá-
mogatás 2019” című és a „Helyi és területi 
hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 
támogatása 2019” című pályázati kiírásai.
A pályázatok célja a civil szervezetek 
alapcél szerinti közösségteremtő, a ha-
tókörébe tartozó közösség érdekében 
végzett tevékenységéhez kapcsolódó 
költségeinek biztosítása, civil társadalom 
erősítése, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítése a működési 
költségeihez való hozzájárulás révén, il-
letve szakmai programok megvalósításá-
nak támogatása.
A pályázati kiírások a következő linkeken 
érhetők el: http://www.civil.info.hu/web/
nea/palyazatok; www.bgazrt.hu

Tél, hó, Harangod

Sokakat gyönyörködtet a hóesés, 
egy hangulatos téli sétára. Mások, 
elsősorban a gyerekek, inkább „nyo-
mot hagynak” a hóban, hóangyalkát 
készítenek, hóembert építenek, de 
sokaknak a téli örömöt a hócsata, 
a domboldalon sikítva-nevetve 

szánkózást jelenti. Az elmúlt na-
pokban hullott friss hó nemcsak a 
nagykállóiakat, hanem a környező 
településeken élőket is Nagykálló-
Harangodra csábította, hogy mind-
ezeket a téli örömöket egy helyen 
éljék át. 
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Meghosszabbították a fúrt 
kutak engedélyeztetésének 

határidejét

Mi a teendő havazáskor?Ülést tartott  
a képviselő-testület

Megtartotta a 2019-es év első 
ülését Nagykálló Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete. A január 23-ikai tanácsko-
záson több, fontos, a települést 
és az önkormányzatot érintő 
változásokról is döntöttek a 
képviselők.

A képviselő-testület módosította 
az egyes szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendeletet. A ha-
tározat szabályozza a rendkívüli 
élethelyzetben nyújtható támoga-
tások formáját, összegét. Módosí-
tását az indokolta, hogy az elmúlt 
időszakban, sok esetben – egy-egy 
súlyos betegség esetén – csak ki-
sebb támogatást tudtak nyújtani az 
igénylőknek. Az önkormányzati 
rendelet mostani módosításával, 
kiegészítésével a lakosság nagyobb 
része magasabb összegű szociális 
jellegű támogatásban részesülhet. 
A közbeszerzésekről szóló törvény 
szerint a helyi önkormányzatok a 
költségvetési év elején kötelesek 
az adott évre közbeszerzése terve-
zetet készíteni. A januári testületi 
ülésen a képviselők elfogadták 
Nagykálló Város Önkormányza-
ta 2019-re vonatkozó Éves Köz-
beszerzési Tervét. Jóváhagyták 
a közbeszerzési szabályzatot is, 
amely rendelkezik a közbeszerzési 
eljárás előkészítéséről, lefolytatá-
sáról, felelősségi rendjéről, illető-
leg az eljárásba bevont személyek, 
szervezetek felelősségi köréről. 
Az idei közbeszerzési tervben: „A 
Nagykállói Általános Iskola épü-
leteinek energetikai korszerűsíté-
se” című pályázathoz kapcsolódó 
építési  beruházáshoz, az „Ipari 
területek fejlesztése” című pályá-
zathoz kapcsolódó építési  beruhá-
záshoz és eszközbeszerzéshez és a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” című 
pályázat megvalósítása során tan-

folyamok lebonyolításához kap-
csolódó eljárás szerepel.
Az ülésen döntöttek arról is, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
Nagykálló, Debreceni úton (2163, 
2164, 2165/1 és 2165/2 helyrajzi 
számon) lévő ingatlanokon találha-
tó romos épületeket elbontsák és a 
területen parkolókat alakítsanak ki. 
Ezt az indokolja, hogy a környéken 
több, nagy forgalmú  intézmény 
(iskola, templom, posta, szakkór-
ház, orvosi rendelő, gyógyszertár) 
is található. A bontási munkálato-
kat az önkormányzat saját erőből 
végzi. A területen a tervezés, il-
letve az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatása után kerül majd sor a 
szilárd burkolatú parkolóhelyek 
megépítésére.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 
nyári nyitvatartási rendjéről szó-
ló előterjesztést. Ez alapján 2019. 
június 20-ig mindkét tagóvodában 
(a Petőfi utcában és a Szabadság-
harcos úton lévő intézményekben) 
fogadják a gyerekeket. Július 1. és 
augusztus 2. között a Szabadsághar-
cos út 8. szám alatti Brunszvik Te-
réz Tagóvoda tart nyitva. Augusz-
tus 5. és augusztus 31. között pedig 
mindkét tagintézmény zárva lesz. 
Ez idő alatt kerül sor a szükséges 
karbantartási, javítási munkák el-
végzésére. Az óvodák a 2019/2020-
as nevelési évben szeptember 2-tól 
fogadják a gyerekeket. 
A testület tagjai egyetértettek és 
támogatták, hogy Nagykálló Város 
Önkormányzata pályázatot nyújt-
son be az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium által kiírt illegális 
hulladéklerakók felszámolásához 
kapcsolódó pályázat benyújtása 
tárgyában, amely támogatás 100 
százalékban finanszírozott.
Jóváhagyták a képviselők a 
Nagykálló Város Önkormányzata 
és a Nagykálló Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodást. 
Ebben - többek között - szerepel, 
hogy a nemzetiségek jogairól szó-
ló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. 
§ (1)-(2) bekezdés alapján a tele-
pülési önkormányzat,… biztosítja 
a helyi nemzetiségi önkormányzat 
részére az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeit, szak-
mai segítséget nyújt, továbbá gon-
doskodik a működéssel kapcsola-
tos gazdálkodási és adminisztratív 
végrehajtási feladatok ellátásáról. 
Emellett a helyi önkormányzat biz-
tosítja a rendeltetésszerű helyiség-
használatot. 
Az Árpád utca lakói kérelemmel 
fordultak a város önkormányza-
tához, hogy az utca elején a gép-
járművek forgalmának lassítása 
céljából, sebességkorlátozó táblát, 
vagy fekvőrendőrt telepítsenek, 
mivel az érintett útszakasz egyirá-
nyú, keskeny, ahol járdát sem lehet 
építeni, így a gyalogosok az úttes-
ten közlekednek. A testület tagjai 
megtárgyalták és elfogadták, hogy 
az Árpád utca elején 30-as forga-
lomlassító táblát helyezzenek el.
A januári testületi ülésen napirend-
re került a Nagykálló, Bátori úton 
lévő Ínségdomb környezetének 
rendezése, valamint a területen 
lévő bisztróépület tulajdoni viszo-
nyának tisztázása is. Elhangzott, 
hogy a területhasználat kapcsán 
egyeztetések folytak a Kálló Coop 
Zrt. vezetőjével, illetve az itt mű-
ködő bisztró üzemeltetőjével. Az 
előzetes megállapodáshoz képest a 
képviselő-testület ismételt bejárást 
és egyeztetést tart szükségesnek. 
Az önkormányzat Városstratégiai 
Bizottságának javaslata alapján az 
Ínségdomb és környezetének fel-
újítására vonatkozóan szükséges 
tervet készíteni, melynek megva-
lósításában a képviselő-testület, a 
Városstratégiai Bizottság és civil 
szervezetek társadalmi munkájára 
is számítanak.

Nem kell aggódniuk az enge-
dély nélkül létesített fúrt kutak 
tulajdonosainak, ugyanis két év 
haladékot kapnak az engedé-
lyeztetésre.

A 2018. december 20. napján ki-
hirdetett 207. számú Magyar Köz-
lönyben szerepel a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosítása, mely alapján 2018. de-
cember 21. napjával hatályba lépett 
az alábbi rendelkezés az illegális 
kutak bejelentésével kapcsolatosan 
a bírságmentesség időtartamáról. 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő 
vagy üzemeltető, aki az egyes bel-
ügyi tárgyú és más kapcsolódó tör-

vények módosításáról szóló 2018. 
évi CXXI. törvény  hatálybalépését 
megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivé-
telt biztosító vízilétesítményt, ha 
a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2020. december 31-ig 
kérelmezi.” A fentiekben foglaltak 
alapján a vízügyi fennmaradási en-
gedély megkérése fúrt és ásott ku-
tak esetében is bírságmentesen kér-
hető 2020. december 31. napjáig. 
Felhívjuk a figyelmet, amennyi-
ben új kút fúrását tervezi, úgy a 
hivatkozott jogszabály szerint az 
engedélyezési eljárás lefolytatása 
kötelező! Bereczki Mária

jegyző

Januárban sokak örömére többször 
is hullott hó, aminek az eltakarítása 
- főleg nagyobb mennyiség esetén 
- problémát okoz. Vannak ugyanis 
olyan ingatlantulajdonosok, akik 
úgy vélik, hogy a járdák tisztítása 
nem az ő kötelességük. A helyi köz-
utak és közterületek fenntartása az 
önkormányzatok feladata, azonban 
a településen ingatlantulajdonnal 
rendelkező személyek kötelesek el-
takarítani a havat az ingatlan előtti 
járdaszakaszról, illetve kötelesek azt 
csúszásmentes állapotban tartani.
A Közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól szóló 21/2014. 
(XII.18.) számú rendelet 10. § (1.) 
bekezdése szerint „az ingatlan előtti 
(…) járdának, (járda hiányában egy 
méter széles területsávnak) tisztán-
tartását, burkolt területen a hó elta-

karítását és síkosság mentesítését, 
ha az két közúttal is érintkezésben 
van, a fenti feladatok mindkét irány-
ra vonatkoznak” az  ingatlan tulaj-
donos kötelessége elvégezni. Szin-
tén a „közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ 
el a kereskedő, utcai árus és ren-
dezvényszervező, ha a tulajdonos a 
burkolt területen a síkosság mente-
sítéséről és a hó eltakarításáról nem 
gondoskodik.”
A közlekedő utak a ráfagyott csa-
padék, letaposott hó miatt „korcso-
lyapályává” válnak, és komoly ve-
szélyforrást jelentenek a gyalogosan 
közlekedő időseknek és fiataloknak 
egyaránt, ezért fontos, hogy ezek 
hó- és jégmentesítéséről mindenki 
gondoskodjon a lakó és társasháza 
előtt.

Az emelkedő számú felső légúti hurutos, influenzás 
megbetegedések megelőzése érdekében, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató-
kórház vezetősége a betegek védelmében 2019. január 
21-étől részleges látogatási tilalmat rendelt el a Jósa 
András Oktatókórházban.
A látogatási tilalom az alábbi osztályokat érinti:
- Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály (AITO) 
- Belgyógyászati Intenzív részleg
- Sürgősségi Betegellátó Osztály - Intenzív részleg
- Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
- Gyermekosztály
- Pulmonológiai Osztály

Részleges látogatási tilalmat 
rendeltek el

A járda takarítása az ingatlantulajdonos feladata
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A Nagykállói Hírmondó decem-
beri számában Makár Ferenc 
mesterpék Gazda Zsuzsa kisál-
lat kozmetikust kérdezte arról, 
hogy szerinte a gazdák mennyire 
fordítanak figyelmet az állatok 
gondozására, ápolására, főleg 
ilyenkor, télen? 
Azt tapasztalom, hogy a téli időszak-
ban nagy figyelmet fordítanak, főleg 
a kutyusokra. Elsősorban azokra az 
állatokra, amelyek házi kedvencek. 
Örvendetesnek tartom, hogy ilyen 
gondoskodók, állatszeretők lettünk. 
Egy kisállat megváltoztatja az éle-
tünket, örömöt ad, vidámságot visz a 
szürke hétköznapokba, ezért tudnám 
ajánlani azoknak is, akik depresz-
szióra hajlamosak, hogy vegyenek 
magukhoz, fogadjanak be egy kis-
kutyát.

Ezzel szemben a híradásokban 
gyakorta látni kitett, elhanyagolt, 
láncra vert állatokról…

Nagyon elítélem ezeket az embe-
reket, az állatkínzókról pedig nem 
mondanék véleményt… Nem támo-
gatom azt sem, hogy kikössék a ku-
tyákat.  Jogszabály írja elő például, 
hogy tartósan nem lehet láncon tar-
tani a kutyát. Tudjuk azonban, hogy 
vannak, akiknek nincs, vagy nem 
megfelelő a kerítésük, és előfordul-
hat, hogy éjszaka kiszökik a kutya, 
ha szabadon van, ezért egy időre 
megkötik. Talán ennek is köszön-
hető, hogy Nagykállóban nincsenek 
kóbor kutyák, én legalábbis ezt ta-
pasztalom az esti sétáim során. 

Hogyan lett Ön kisállat kozme-
tikus? 
Csak kutyákkal foglalkozom, mi-
után a cicák maradandó „nyomot 
hagytak” rajtam. Gyerekkoromtól 
bolondulok az állatokért, ezért ál-
latorvosnak készültem, de a körül-
mények nem voltak adottak, így 
agrárvégzettséget, illetve óvoda-
pedagógus képesítést szereztem. 
Kárpátaljáról 1989-ben települtem 
át. Mezőgazdasági vállalkozóként 
zöldség- és gyümölcstermesztés-
sel foglalkoztam, több embernek 
munkát, megélhetést biztosítottam, 

de  belefáradtam, illetve 2006-ban 
volt egy műtétem, melynek során 
elvágták a hangszálamat. Előtte 
énekeltem, tangóharmonikán, zon-
gorán játszottam, de a műhiba lel-
kileg annyira megviselt, hogy utána 
évekig le sem ültem játszani. Ekkor 
vettem meg az első yorkimat és el-
vittem Nyíregyházára egy kutya-
kozmetikushoz. Itt sem a hely, sem 
a kozmetikus nem volt szimpatikus, 
ezért tovább erősödött bennem az 
az elhatározás, hogy kitanuljam a 
mesterséget, és legalább az én kis-
kutyámat ellássam. 2007 októberé-
ben végeztem el a kutyakozmetikus 
tanfolyamot, a családom ellenvetése 
ellenére. De az elmúlt 11 év engem 
igazolt, ugyanis mára kialakult egy 
állandó vendégköröm. 

Elsősorban nagykállói kutyatulaj-
donosokból?
Nem kizárólag. ugyanis a megye 
szinte minden nagyobb települé-
séről, városából - Mátészalkáról, 
Fehérgyarmatról, Kisvárdáról, Nyír-
bátorból - vannak vendégeim, illet-
ve járnak hozzám Hajdú-Biharból 
is, például Téglásról, Debrecenből, 
Hajdúsámsonból.

Mivel tudja magához édesgetni 
a kutyákat, hogy elviseljék a 
kezelést?
A gazdák azt szokták mondani, hogy 
elbűvölöm a kutyákat. Én szerintem 
arról van szó, hogy nagyon szere-
tem a munkámat és az állatokat.

A kutyakozmetikusnak amúgy 
milyen házi kedvence van?
Három yorkshire terrier, egyik 11, 
másik 9 éves, a harmadik még csak 
héthónapos, de már nagyon sokat 
költöttünk rá, mert az udvaron kiás-
ta a növényeket, megrágta a kaput, 
nagyon neveletlen, úgyhogy renge-
teget kell még vele foglalkozni.

Az érthető, hogy a ridikülben ci-
pelt kiskutyákkal elbánik, de mi 
van a nagyobbakkal, a vérebe-
ket, azokat hogy tudja fürdetni, 
fésülgetni, nyírni?
Ha a gazdi szeretné, mindegyik ku-
tyát meglehet szépíteni, de ha prob-
lémás egy állat, akkor dr. Vonza 
András állatorvos segítségét kérem. 
Kapnak egy kis bódítót, mert bi-
zony van olyan kutya, amelyikkel 
hárman sem bírunk el. 

Sokan tudják Önről, hogy a 
kutyák ápolása mellett aktívan 
sportol, úszik.
A sport is az életem fontos része, én 
ugyanis nem a gyógyszertárba sza-
ladok, ha egészségügyi problémám 
van, megpróbálok tenni az egész-
ségem megóvása érdekében. Azért 

kezdtem úszni, hogy ne fájjon a 
gerincem, gyalogolni pedig azért 
járok, hogy tartsam a súlyomat.
A Debreceni Senior Úszó Klub 
versenyzője vagyok és járjuk az 
országot, különböző versenyeken 
veszünk részt. Nekem ez jelenti a 
kikapcsolódást, a feltöltődést. Há-
rom évvel ezelőtt Takácsné Kancsár 
Katalin bíztatott, hogy menjek el 
az edzésükre, és ott ragadtam. Az 
úszóklub tagjaival az Élménykü-
lönítmény sportközösségéhez tar-
tozunk, akik a Bátor Tábor Alapít-
ványát támogatják, amely szervezet 
a súlyos beteg gyermekek táboroz-
tatását végzi már évek óta és kizá-
rólag jótékonysági felajánlásokból 
tartja fenn magát.

Mozgalmas, aktív életet él, mi 
a következő cél, amit szeretne 
elérni, megvalósítani?
Nagyon szeretném még elérni, 
hogy Nagykállóban legyen egy 25 
méteres, ötpályás úszómedence, 
mert erre szükség lenne ebben a 
városban, és ha már nem fogom a 
kutyakozmetikát működtetni, akkor 
szeretnék gyerekeknek, felnőttek-
nek úszást oktatni.

A Nagykállói Hírmondó követke-
ző számában kinek adjuk tovább 
a válaszadás jogát az Ön által 
feltett kérdésre?
Hidasi Mihály gazdálkodót kérdez-
ném, hogy hogyan tud helytállni az 
üzleti és a magánéletben egyaránt.
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Teremtő munka nélkül nem lehet boldog az ember

Boldog születésnapot 
Cantarella!

Érintésművészet Nagykállóban

A jubiláló kórus 

A fennállásának 25 éves évfordu-
lóját ünneplő Cantarella kórus 
decemberben ismét karácsonyi 
hangversenyével bűvölte el a 
közönséget Nagykállóban. 

Decemberben, a harmadik adven-
ti hétvégén ismét megteltek a ró-
mai katolikus templom padsorai 
a szépre, a zenei élményre vágyó 
közönséggel, akiknek a kórus tagjai 
ezúttal is repertoárjuk legszebb – 
adventi és karácsonyi – műveit ad-
ták elő, amihez társultak a Muzsika 
Zeneiskola Kamarakórus fiatal te-
hetségei is.
A ünnepi hangverseny előtt Pappné 
Zsoldos Judit, a Cantarella Egyesü-
let elnöke köszöntötte a megjelente-
ket, majd beszélt arról, hogy annak 
idején az óvoda ének-munkaközös-
ségének tagjaiból, elsősorban saját 
maguk örömére és a gyermekek 
zenei ízlésének fejlesztését megcé-
lozva alakult együttesük. Az elmúlt 
negyedszázad során az együttének-
lések, a fellépések, a koncertek, a 

közös programok tovább erősítet-
ték, fejlesztették közösségünket és 
zenei tudásukat. Majd köszönetet 
mondott karvezetőjüknek, Bódi 
Viktóriának, aki 25 éve igényes és 
lelkes munkájával tartja össze a ta-
gokat. Zongorakísérőjük, Jeneiné 
Právicz Julianna, aki nemcsak a da-
lokat kíséri, hanem a hallgatóságot 
is gyönyörködteti játékával. A kö-
zönség a közös munka gyümölcsét 
az együttes karácsonyi hangverse-
nyén ismét megtapasztalhatta. 
Az előadók ezúttal is elvarázsolták 
a közönséget, melyét Ruszki Gábor 
római katolikus plébános mondott 
köszönetet a Cantarella énekesei-
nek és a Muzsika Zeneiskola nö-
vendékeinek. 
A hangverseny ezúttal is ingyenes 
volt, a belépődíjra szánt össze-
get a vendégek az élményszerző 
Cantarella énekkarnak ajánlhatták 
fel, melyet a működésük 25 éve 
alatt előadott zeneművekből össze-
állított CD hanganyagának megje-
lenésére fordítják.

A Pindur Palota Egyesület 
Nagykálló Város Önkormány-
zatával közösen, az EFOP-1.5.3-
16-2017-00041 kódszámú „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése 
Nagykállóban és térségében” 
című pályázat keretein belül való-
sítja meg a babamasszázs oktatást 
csecsemőkorú gyerekek és szüleik 
részére. 

A csecsemők egészéges testi, lelki 
és szociális fejlődéséhez elenged-
hetetlen az érintés, a simogatás, a 
testközelség biztosítása az édesanya 
részéről.
A babamasszázs több ezer éves 
múltra visszatekintő, a világ számos 
országában meglévő, hagyományok-
ra épülő, szeretetteljes érintés. Egyes 
kultúrákban – például Afrikában, In-
diában és a Távol-Keleten – a gyere-
kek napi gondozásának részét képezi. 
A masszázs jótékony hatással van a 
babákra: segíti az anyatejes táplálást, 
segít az elalvásban, javítja az alvás 
minőségét, serkenti a bélműködést, 
megszűntetheti a hasfájást, fejleszti 
az érzékszerveket, emellett erősíti 
az immunrendszert, növeli a baba 
ellenállóképességét a betegségekkel 
szemben, átsegít a fogzási nehézsé-
geken, nyugtató, lazító hatású, elő-
segíti a mozgásfejlődést, az éntudat 
kialakulását, illetve erősíti az anya-
gyerek kötődést.
Nagykállóban az ingyenes baba-
masszázs oktatás 5 alkalommal tör-
ténik, 5 fős (anya-gyerek) csoport-
ban, hétfői napokon 9.30 és 10.30 

óra között, a Híd Közösségi Házban 
(Nagykálló, Jókai M. út 34.).
Minden foglalkozás során új testrész 
masszírozását sajátítják el az édes-
anyák, családtagok. Az utolsó alka-
lommal képessé válnak a csecsemő 
teljes testének masszírozására. Az in-
diai-, a svédmasszázs, a reflexológia 
és a jóga elemeit kombinálva épül fel 
a teljes mozdulatsor. Mindezek mel-
lett nyugtató technikákat, mozgás-
koordinációs gyakorlatokat, illetve 
hasfájás-masszázst is elsajátíthatnak 
a résztvevők. Minden alkalom kel-
lemes, meghitt, nyugodt légkörben 
zajlik.
Szeretettel várjuk foglalkozásainkra 
az érdeklődőket. Az anyukák nyitot-
tak az újra, a gyereküknek a lehető 
legjobbat szeretnék nyújtani, ennek 
egyik formája a masszázs. A picik 
nagyon élvezik, gőgicsélnek közben, 
mosolyognak, boldogok, kiegyen-
súlyozottak. A babamasszázsnak 
életkori korlátai nincsenek, nagyobb 
gyerekeken is bátran végezhetők a 
gyakorlatok, illetve idősebb korban 
is jótékony hatással bír.

A résztvevők elmondták, hogy mi-
lyen pozitív változásokat tapasz-
taltak a gyerekükkel kapcsolatban: 
nyugodtabb lett a baba, illetve köny-
nyebben megnyugtathatóvá vált az 
egymásra hangolódás által, szereti, 
ha masszírozzák, utána átalussza az 
éjszakát stb. Az anya jobban tud fi-
gyelni a gyerek igényeire.  Nyugodt, 
meghitt percek ezek mindkettőjük 
számára. Az anyukáknak is szüksé-
gük van ilyenfajta kikapcsolódásra. 
Előnye még, hogy helyben van a tan-
folyam, nem kell utazniuk a szolgál-
tatás igénybevételéhez. Örülnek az 
édesanyák azért is, hogy kimozdul-
nak otthonról, kapcsolatokat építhet-
nek, újat tanulhatnak, s nem utolsó 
sorban az ő lelki nyugalmukra is jó 
hatással van. 
Szeretném, ha Nagykállóban minél 
többen lennének nyitottak az in-
gyenes babamasszázs elsajátítására, 
minél több csecsemő és szülő része-
sülhetne a szeretetteljes érintés e for-
májában is. Igény szerint 5-6 hetente 
indítjuk a csoportokat, internetes 
jelentkezési lehetőséggel a Pindur 
Palota Facebook oldalán.

Viziné Bakk Beáta védőnő, 
babamasszázs oktató

Az elmúlt év szeptemberében 
új lelkész érkezett a nagykállói 
görögkatolikus egyházközség-
be. A gyülekezeti közösségben 
- Jaczkó György áthelyezése 
után - Lipcsák Tamás parókus 
atya kezdte meg szolgálatát, aki 
Nyíregyházáról, a jósavárosi 
görögkatolikus közösség éléről 
érkezett új szolgálati helyére

Lipcsák Tamás parókus 1997-ben 
szerzett teológiai baccalaureatust 
Rómában, majd ugyancsak itt kapta 
meg a morálteológiai licenciátust. 
Máriapócson 1999-ben szentelték 
pappá, és attól az évtől előadó-
ja a Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskolának, ahol 
a lelkipásztori lélektan elnevezé-
sű tantárgyat tanítja a teológus-
hallgatók számára, segítve ezzel 
a teológia szaknyelvében való 
jártasságuk mélyítését. 2008-
tól tíz éven át a Nyíregyháza-
jósavárosi görögkatolikus templom 
parókusaként szolgált.

Milyen háttérrel választotta a 
lelkészi hivatást?
Középiskolásként számos tervem 
volt: katonatiszt, jogász, stb. Köny-
nyen ment a tanulás, így bizakodva 
vártam az érettségit Esztergomban, 

a Ferences Gimnáziumban. Az 
évek alatt az intézményben tanító 
ferences szerzetesek azonban nagy 
hatással voltak rám. Példát mutat-
tak emberségből, lelkiségből, olyan 
hitet, elhívatást kaptam tőlük, hogy 
érettségi után a szemináriumba, a 
Szent Atanáz Görögkatolikus Hit-
tudományi Főiskolára jelentkez-
tem.

Miből merít erőt nap mint nap 
munkájához, amelyet a közös-
ségben és  az tanítványai között 
végez?

Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy 
miként lehet hatékony munkát vé-
gezni, hogy a lelkész ne égjen ki, 
hanem segítséget, lelki támaszt, 
vigaszt nyújtson a hozzá fordulók-
nak. A pap ugyanis gyakorta talál-
kozik rendkívüli, vagy éppen krízis 
helyzetet élő hívekkel. Az ilyen 
állapot okozója lehet családtag ér-
kezése, vagy éppen távozása. Lel-
készi munkát hit nélkül nem lehet 
végezni. Hiszen valaki akkor megy 
tanárnak, ha szereti a gyerekeket, 
akkor választ egy bizonyos szak-
mát, ha van hozzá valamilyen affi-
nitása. A lelkész számára a hit, az 
Istennek való élő kapcsolat az, ami 
segít, hogy mindig fel legyünk tölt-
ve, mindig legyen mondanivalónk a 
hívek számára.  

Hogyan fogadta nagykállói kine-
vezését?
Meglepetésként ért. A nagykállói 
az egyik legősibb, nagy múltú 
görögkatolikus egyházközség, 
1634-ben alapították és a történe-
lem során két püspököt is adott az 
egyháznak: Papp Antal érseket és 
Bizánczi György püspököt. Bízok 
benne, hogy hasonlóan szép lesz a 
jövője is. 
Örömömre szolgált, amikor püspök 
úr közölte, hogy velem képzeli el a 

nagykállói görögkatolikus egyház-
község jövőjét. Nagykálló mindig 
is úgy volt előttem, mint egy óriási 
potenciállal rendelkező település, 
ahol az iskola (a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Általános Iskola és 
Gimnázium) egyházi fenntartásba 
vétele beindított bizonyos folyama-
tokat az egyházközségen belül és a 
városban egyaránt. Az intézmény 
átvételének megszervezése nagy 
jelentőségű cselekedett volt Jaczkó 
György parókus úr részéről. Hálá-
val tartozom elődömnek, dr. Soltész 
Mihály parókus úrnak is, aki olyan 
jó „lelket nevelt itt az emberekbe”. 

Lelkipásztorként milyen remé-
nyekkel érkezett Nagykállóba? 
Milyen tervekkel kezdte mun-
káját?
A korábbi szolgálati helyemen, 
Jósavárosban elődeim olyan kö-
zösséget hagytak rám, amelynek 
tagjai templomon kívül is szerettek 
együtt lenni, baráti közösségként. 
Mikor ide költöztünk első dolgom 
volt, hogy feltérképezzem a helyi 
civil életet és örömmel tapasztaltam, 
hogy több egyesület, szervezet mű-
ködik Nagykállóban. Számomra ez 
azt jelenti, hogy az emberek szeretik 
egymást, egymás társaságát. Tulaj-
donképpen az én feladatom, hogy a 

már meglévő igényre kicsit „rádol-
gozzak”. Egyházközségünkben már 
működik a Szent Angyalok Karitász 
Csoport, amelyik ezt a baráti közös-
séget éli, amilyet én is szeretnék mi-
nél több szinten megvalósítani. Mert 
a közösségi média, az okostelefonok 
korában nagy a kísértés, hogy sem 
az emberi kapcsolatokra, sem a ba-
rátokra nem marad idő, és az ember 
elmagányosodik,  kimerül, elfárad. 
Munka után hazamegy, bekapcsol-
ja a televíziót, a számítógépet és a 
virtuális világ beszippantja. Ezért 
nagyon fontos, hogy az egyház is 
lehetőséget kínáljon az embereknek 
a közösségi együttlétre. Mindezért 
tenni kell, dolgozni érte, teremtő 
munka nélkül ugyanis nem lehet 
boldog az ember. 

A családtagjai hogyan fogadták, 
hogyan élték meg a Nagykállóba 
történő áthelyezését?
A családom jól fogadta, kíváncsian, 
várakozva. A feleségem, dr. Inántsy-
Pap Mária Zsófia radiológus, a Jósa 
András Kórházban dolgozik.  A 
gyermekeim egy nagy kalandként 
élik meg. Zoltán (18) Pannonhal-
mán végzős gimnazista, Ági (17) 
harmadikos, Judit (15) elsős gim-
nazista Nyíregyházán, Gergő (12) 
hetedikes általános iskolás tanuló. 

Meghitt, nyugodt légkörben zajlanak 
a foglalkozások
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Többmilliós fejlesztés az 
általános iskolában

Az alkotó emberek kincsei
A nagykállói kincsek készítői

A Ratkó József Városi Könyvtár januári könyvajánlója

FELNőTT SZéPiROdALOM
A 17-es számú nő / Edan Lepucki
A templomosok: […] / Dan Jones
Aragóniai Katalin: […] / Alison Weir
Az ártatlan: a párizsi nő / R. Kelényi An-
gelika
Beszélj hozzám / Szaszkó Gabriella
A boldog emberek olvasnak és kávéznak / 
Agnes Amrtin-Lugand
A boszorkányok elveszett könyve / 
Deborah Harkness
Csigaház / Szabó Magda
Csóka a fagyöngy alatt / A Sullivan család 
/ Bella Andre
Ébredés: […] / Meg Cabot
Az elveszett gyermek / Patricia Gibney
A gömb / Zágoni Balázs
Intrika és erotika: Szulejmán asszonya 2. 
/ Loósz Vera
Kilátás az erkélyről / Neil Geiman
A lány és a nektármadár / Rebecca 
Stonehill
A monogramos gyilkosságok: Agatha 
Christie Hercule Poirot új esete / Sophie 
Hannah
Napraforgóerdő / Torey Hayden
Norvég erdő / Murakami Haruki
Nyár a Riviérán / Celia Imrie
Párizs szólóban / Jojo Moyes

FELNőTT SZAKiROdALOM
160 grammos szénhidrátdiéta: villámgyors 
vacsorák / Vrábel Krisztina
Elronthatatlan receptek a családomnak / 
[szerk. Émile Franc]
Hatalmasok gyerekkora: 23 történelmi sze-
mélyiség ifjúsága / Hahner Péter
Kapcsolatok könyve: újabb útmutató tévely-
gőknek / Feldmár András, Büky Dorottya
Leonardo da Vinci: a zseni közelről / Walter 
Isaacson

GyERMEKiROdALOM
Állatbarát-díj / Rosie Banks
Babaróka kertje / Kiss Judit Ágnes
Bogyó és Babóca virágai / Bartos Erika
Delfin-öböl / Rosie Banks
Egy ropi naplója: hóháború / Jeff Kinney
Hívószó : Hollóvér 1,2 / Bihari Péter
Sellő mánia / Rosie Banks
Tündérhercegnő / Rosie Banks
Ifjúsági irodalom
Mire jó a rosszfiú? Komal Kant
Pataki Emma naplója / Gombos Tünde
Sulijegyzetek sorozat
Történetek az Árnyvadász Akadémiáról
Maradj velem / Leiner Laura
Éjjeljárók sorozat: Álmatlanság, Paranoia
A sárkány küldetés / Bear Gryll

Az idei Nagykálló kincsei című kiállítás alkotói:

Megújult tornaterem, nyelvi labor 
várta a Nagykállói Általános 
iskola téli szünetről visszatérő 
tanulóit.

Az intézmény fenntartója, a Nyír-
egyházi Tankerületi Központ saját 
forrásból közel 20 000 000 forintot 
fordított a felső tagozat tornatermé-
nek felújítására. Megtörtént a koráb-
ban lapostetős épület mennyezetének 
szigetelése, a sportpadló linóleum 
borításának cseréje és a falak festése. 
Az elvégzett munkálatoknak köszön-
hetően esztétikus környezet fogadja a 
maximális kihasználtsággal működő 
tornaterem használóit.
A fenntartó szakmai jellegű eszköz-
beszerzésének köszönhetően birtokba 

vették a tanulók a 30 munkaállomás-
sal rendelkező multimédiás-interak-
tív nyelvi labort, mely segíti a helyes 
kiejtés elsajátítását, a szövegértést 
és az önálló nyelvgyakorlást. A te-
lepített szoftver korszerű feltételeket 
teremt az idegen nyelv oktatása mel-
lett magyar nyelvű szövegértés fej-
lesztéséhez, tantárgyfüggetlen, teszt 
jellegű felmérésekhez, differenciált 
oktatáshoz, egyidejű csoportmunká-
hoz is. Funkcióinak köszönhetően 
hozzájárul a PC alapú órák felügye-
letéhez, a tananyag tartalmának gaz-
dagításához. A tanulók felé digitális 
közegben, játékos formában közvetí-
ti a tudást.

dubász éva
intézményvezető

A magyar kultúra jeles napja 
alkalmából a városban hosszú 
idő óta dolgozó, értéket alkotó 
népművészek és kézművesek 
munkáiból nyílt kiállítás. 

Az alkotó ember boldog, ha sza-
bad kezet kap. Ünnepel, mikor 
elkészül egy-egy műve, hiszen 
magának alkotja tetszetősre, szép-
re. Olyanra, melyre büszke lehet, 
amikor másoknak is megmutatja. 
Nagykállóban január 22-én ilyen 
boldog, alkotó és munkájukra büsz-
ke emberek műveiből nyílt tárlat a 
Magyar Kultúra Napjához kapcso-
lódva. Az eseményen Oroszné dr. 
Nagy Matild, Nagykálló Város al-
polgármestere köszöntötte a meg-
jelent kiállítókat és érdeklődőket, 
majd a Rózsafa Citeraegyüttes tag-
jainak műsora tette még ünnepibbé 
a jeles alkalmat.
-1823. január 22-én Kölcsey Fe-
rencből egyetlen nap alatt szakadt 
ki a nemzet megmaradásáért Isten-
hez intézett fohász. 1992 óta a Ma-
gyar Kultúra Napján emlékezünk 
meg a magyar nemzet e szent jel-
képének születésnapjáról. A Him-
nusz születése után Vörösmarty 
13 év elteltével fordult Szózatával 
a nemzethez. A két összegző mű, 
amely a történelmi múlt, a jelen és 
a jövő képeivel szándékozza a ma-
gyarságot tettekre buzdítani, a nép 
ajkán hosszú évekig versenyben állt 
egymással. Az ünnepeken, megem-
lékezéseken hol egyiket, hol mási-
kat szavalták. A népakarat döntötte 
el, hogy Kölcsey Himnusza lett a 
magyar nemzet jelképe – mondta 
Oroszné dr. Nagy Matild a ren-

dezvény szónoka. – Ezen a napon 
Magyarországon és a magyarlakta, 
határon túli településeken, de más 
világrészek magyar közösségeiben 
is kulturális rendezvényekkel, ün-
nepségekkel emlékeznek meg Köl-
cseyről, a Himnuszról és a magyar 
kultúráról. 
A nagykállói kultúra napi megem-
lékezés már évek óta összekap-
csolódik a Nagykálló kincsei című 
kiállítással, melyet szimbolikus 
jelentőségűnek is tekinthetünk. A 
kiállítás anyagában megtalálhatók: 
hagyományaink, múltunk megőr-
zendő értékei és a mai, modern mű-
vészeti, kézműves alkotások – tette 
hozzá az alpolgármester asszony.
Oroszné dr. Nagy Matild szólt ar-
ról is, hogy a Nagykálló kincsei 

kiállításon a város alkotó lakosai 
mutatják be munkáikat, akik több-
ségében az idén 20 éves Nagykállói 
Népművészeti Egyesület tagjai - 
Félegyházi Józsefné, az egyesület 
elnökének javaslatára - tíz éve öt-
letadója és szervezője ennek a tár-
latnak. Az idei kiállításon 29 alkotó 
187 művét mutatják be a nagykö-
zönség számára.
Nagykálló Város alpolgármestere 
emellett egy örömhírt is megosztott 
a jelenlévőknek: - az idei év kultu-
rális életünkben is kedvező válto-
zást hoz, ugyanis az önkormányzat 
sikerrel pályázott egy új, közösségi 
létesítmény megépítésére, amely-
ben a jövőben méltó körülmények 
között rendezhetjük meg a kultu-
rális eseményeinket. Az épület-
ben 300 fő befogadására alkalmas 
színházterem és egy kiállításokra, 
kisebb rendezvényekre alkalmas 
kamaraterem is helyet kap – mond-
ta Oroszné dr. Nagy Matild alpol-
gármester asszonyt. 
Az eseményen mindezek után dr. 
Vonza Andrásné, a Nagykállói Já-
rási Hivatal vezetője is gratulált az 
alkotóknak műveikhez, amelyeket 
a hétköznapokból kiszakadva hoz-
nak létre, különböző művészeti 
ágakban, s ezáltal fejezik ki azokat 
a nemes gondolatokat, amelyek 
ezáltal születnek - mondta a Járási 
Hivatal vezetője. 
A kiállítás nyújtotta élmények gyűj-
tése után az érdeklődőket a höveji 
csipkekészítés technikájának forté-
lyaival ismertette meg Félegyházi 
Józsefné Király Zsiga–díjas Népi 
Iparművész, a Nagykállói Népmű-
vészeti Egyesület elnöke.

Balogh Gáborné (vert csipke)
Blanár Katalin (gyöngy, nemez, baba)
Csomós Szabolcsné (csuhé, gyöngy)
Csordásné Szikora Erzsébet (festmény, mandala) 
Félegyházi Józsefné (vert csipke, horgolt babák)
Forró László (festmény)
Földesi Rezső (fafaragás)
Gyermánné Pelyvás Sára (horgolt babák)
Hajdu Lászlóné (horgolás)
Havasiné Marsi Zsuzsa (csuhé)
Keresztúry Sándor (festmény)
Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna (gobelin, hímzés)
Madár Györgyné (csipke)
Markó Miklósné (horgolás)
Nagy Hajnalka (digitális grafika)

Nagy Tímea (festmény)
Oroszné dr. Nagy Matild (selyemfestés, mandala)
Pataki Asztrik (grafika)
Patakiné Szántó Enikő (vert csipke)
Pásztorné Tamás Ibolya (vert csipke, horgolás)
Pető Gáborné (horgolás)
Polák Andrásné (gobelin, horgolás, keresztszemes)
Szabóné Kerezsi Ildikó (hajócsipke)
Takácsné Dajka Szilvia (dekupázs) 
Tordai János (fafaragás)
Tóbiás Józsefné (horgolás) 
Tóth Györgyné (keresztszemes)
Uri Mihály (gravírozás)
Zilahy Sándorné (csuhé, gyöngy, foltvarrás)

A NAGyKÁLLÓi REFORMÁTUS  
EGyHÁZKÖZSéG ALKALMAi:

Február 10-17.: Házasság hete
Február 13. 17.00: parókia Párkapcsolati előadás Dr. Kulja Erika által
Február 17. 10.30: Jubiláló házasok vasárnapja 
Február 23.: Böjt előtti malaclakoma

Munkáikkal idén is gazdagították 
a kiállítást
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Sikeres volt a jótékonysági akció

Ismét aktívan gyűjtötték az 
adományokat

Az ünnep különbözés

Segítettek az angyalok

ViSSZATEKiNTő

Több mint háromszázezer forint 
gyűlt össze a Nagykállói Közhasz-
nú Nonprofit Kft. által indított 
adománygyűjtés során, melyet egy 
nagykállói család támogatására 
indítottak.

A karácsonyi ünnepek előtt hirdet-
te meg a Nagykállói Közhasznú 
Nonprofit Kft. adománygyűjtő akci-
óját, melynek során a helyi - római 
katolikus, görögkatolikus és refor-
mátus - egyházakkal közösen gyűj-
tést szerveztek a nagykállói Tóth 
család részére, akik odahaza ápolják 
lélegeztető gépre kapcsolt kisfiukat, 
Nándikát. A karácsonyi vásárban a 
szervezők meleg teával, forralt bor-
ral és mézes kaláccsal viszonozták 
a jószándékú emberek felajánlásait, 
akik néhány nap alatt 180 000 fo-
rintot adakoztak a család részére, 
míg a három történelmi egyházhoz 
a hívek több mint százezer forintot 
juttattak el. Ennek köszönhetően 

az ünnepek előtt háromszázezer 
forintot meghaladó összeget adtak 
át a Tóth család részére, amelyet a 
szülők egy korszerű, többfunkciós 
kerekesszék megvásárlására sze-
retnének fordítani, hogy a hónapok 
óta betegágyhoz kötött Nándikát ki 
tudják vinni a szobából a lélegez-
tető géppel együtt. Egy ilyen kocsi 
ára ugyanis közel egymillió forintba 
kerül, így az adománygyűjtés során 
befolyt összeg nagy segítséget jelent 
számukra. A Tóth család ezúton is 
szeretne köszönetet mondani mind-
azoknak, akik anyagilag és egyéb 
módon támogatták őket.
Továbbra is köszönettel várják a fel-
ajánlásokat a Híd Közösségi Házban 
(Nagykálló, Jókai M. út 34.) hétköz-

napokon 8 és 16 óra között, amelyet 
eljuttatnak a család részére.
Szintén a karácsonyi ünnepek előtt 
hirdették meg a másik, jótékonysági, 
cipősdoboz akciójukat a Nagykállói 
Közhasznú Nonprofit Kft. munka-
társai. Erre a felhívásukra is sokan 
megmozdultak, és tettek felajánlá-
sokat. Az adventi időszakban több 
mint 70 cipősdobozt töltöttek meg a 
jó érzésű emberek játékokkal, köny-
vekkel, édességgel és jutatták el a 
gyűjtőpontokra. A Nonprofit Kft. 
munkatársai pedig még az ünne-
pek előtt elvitték ezeket a rászoruló 
családok gyermekeinek, illetve egy 
részét átadták a Nagykállói Beteg 
Gyermekek Alapítvány és az egyhá-
zak részére.

A Nagykállói Görögkatolikus 
Egyházközség Szent Angyalok 
Karitász Csoportja december-
ben, a karácsonyi ünnepek előtt 
40 beteg embert köszöntött a 
Sántha Kálmán Szakkórházban. 

Áncsák Sándorné karitászvezető 
köszöntötte, Lipcsák Tamás parókus 
atya áldásban részesítette a jelen-
lévőket. A karitász tagok édesség 
csomagot adtak át a gondozottak-
nak, közben karácsonyi énekeket 
énekeltek. Az eseményt megtisztel-

ték jelenlétükkel az orvosok és az 
ápolók is. A jelenlévők meghatód-
va, könnyező szemekkel fogadták 
az ünnepséget. A karitász csoport 
még 2016 decemberében fogadta 
támogatottai közé a Sántha Kálmán 
Szakkórházat. Azóta több alkalom-
mal is adományoztak az intézmény 
részére használt ágyneműt, pizsa-
mát, hálóinget, köntöst, ruhát. 
Isten áldásával kívánunk mindenki-
nek áldott, békés, boldog új évet!

Áncsák Sándorné,  
a karitász csoport vezetője

„Az ünnepet nemcsak a naptárban ír-
ják piros betűkkel. Az ünnep külön-
bözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás.” Márai Sándor gondo-
latai is elhangzottak Nagykállóban a 
város karácsonyváró rendezvényén, 
a Szabadság téren, ahol elsőként dr. 
Simon Miklós országgyűlési képvi-
selő osztotta meg gondolatait és nyi-
totta az ünnepköszöntő műsort. Ezt 
követően Juhász Zoltán, Nagykálló 
Város polgármestere mondta el kö-
szöntőjét, majd a történelmi egyhá-
zak képviselői: Repelik Zsuzsanna 
Eszter református nagytiszteletű 
asszonyt, Ruszki Gábor római ka-
tolikus plébános és Lipcsák Tamás 
görögkatolikus parókus.
A negyedik adventi gyertya meg-
gyújtása után a karácsonyi műsor 
vette kezdetét a téren, ahol helyi 
művészeti csoportok léptek szín-

padra. Elsőként az idén 25 éves 
Cantarella kórus tagjai karácsonyi 
énekválogatásukkal ajándékozták 
meg a közönséget, Bódi Viktória 
karnagy vezetésével. Ezt követő-
en a Gilicemadár Népdalkör fiatal, 
szép és csengő hangú lányai éne-
keltek Kerezsiné dr. Kulcsár Anna-
mária népdalénekes vezetésével. A 
dalokat ezután néptánccal is páro-
sította a Kállai Kettős Gyermek és 
Ifjúsági Néptánccsoport. A legalább 
50 fős együttes - Fehértói Anett és 
Demarcsek Dániel néptácoktatók 
irányítása mellett – ezúttal „Dúdol-
juk a Jézuskára” című műsorukat 
mutatták be, majd a nagykállói Ne-
felejcs Idősek Klubja tagjai Vándor 
Betlehemes című előadását láthatta 
a közönség. 
A művészeti csoportok után a nép-
szerű előadó, szövegíró, Rácz Ger-

gő adott remek koncertet a téren, 
ahol természetesen a legnagyobb 
slágereit (Bennünk a világ, Szüksé-
gem van rád) is meghallgathatta és 
énekelhette a közönség.

Az új évet  
köszöntötték 
Nagykállóban a városlakók 
Juhász Zoltán polgármesterrel 
közösen búcsúztatták az óévet 
és köszöntötték az újesztendőt 
december 31-én éjfélkor a Sza-
badság téren.

Az Activzona Fitness terem mun-
katársai az elmúlt év végén ismét 
jótékonysági, cipősdoboz akciót 
szerveztek. A felhívást Tószegi Ist-
ván, a Nagykállói Fitness SE elnöke 
tette közzé. A karácsonyi ünnepek 
előtt, néhány hét alatt, több tucat 
felajánlás érkezett a jószándékú vá-
roslakóktól és az Activzona Fitness 
terem vendégeitől. A felhívásra el-
sősorban gyerekeknek szóló aján-
dékokat vártak, hiszen ők azok, 

akik a leginkább várták és örültek a 
meglepetéseknek.
Az Activzona Fitness terem-
ben decemberben több mint száz 
cipősdoboznyi ajándékot és 30 
darab tartós élelmiszercsomagot 
sikerült összegyűjteni, aminek szét-
osztása Juhász Zoltán polgármester 
segítségével, illetve a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társainak bevonásával történt meg 
az ünnepek előtt.

Tóth Nándika

Az édesanyának, Tóth Annának, Papp Zoltán adta át a felajánlást

Juhász Zoltán polgármester és Tószegi istván, a Nagykállói Fitness SE elnöke

Lipcsák Tamás parókus atya a karitász tagjaival vitt adományt a kórházba

A színpadon: Rácz Gergő

Kedves Olvasók! 
Feleslegessé váló ruhaneműiket, használati tárgyaikat szeretettel 

várja karitász csoportunk. Felajánlásaikat leadhatják a nagykállói 
görögkatolikus templomnál, hogy minél több rászoruló emberen  

segíthessünk. 
Az adományok átvétele és a felajánlások kiadása: szerda, péntek,  

szombat 9 és 11 óra között történik.
Telefon: 06-30-956-3009
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Megjelenik a Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában

Képes vagy rá!

Idén is megtartották az 
emléktornát

Emlékezzünk Korányi Frigyesre!

Nagykállóban január 12-én tartották 
a XVIII. Dr. Major Attila Nemzet-
közi Teremlabdarúgó Emléktornát a 
SZATE szervezésében a tragikusan 
elhunyt barát, csapattárs, az Egyesü-
let egyik alapító tagja, a háziorvos-
sportorvos emlékére.
A torna idén is meghívásos 
volt, amelyre a hazai csapatok - 
Nagykálló: SZATE, Kálló-fém, Hol-
lóháza, Szerencs – mellett a románi-
ai Margitáról is érkeztek játékosok. 
Az eredményhirdetést követően a 
résztvevők a Sportcsarnok falán 
megkoszorúzták az elhunyt sport-
társ, Major Attila emléktábláját.

A torna végeredménye: 
1. helyezett: Margitta (Románia) 
2. helyezett: SZATE
3. helyezett: Hollóháza
4. helyezett: Szerencs 
5. helyezett: KÁLLÓ-fém

A torna különdíjasai:
A legrutinosabb játékos: Busák Já-
nos (SZATE)
A legtechnikásabb játékos: Serbán 
Dániel (Kálló-fém)
A legjobb kapus: Stojanovici Silvian 
(Margitta)
A gólkirály: ifj. Tallár Miklós (Sze-
rencs) 

december 20-án a Korányi Frigyes 
Görögkatolikus Gimnázium diák-
jai koszorút helyeztek el városunk 
jelesének, iskolájuk névadójának 
szülőházánál. 

190 éve itt, a fő tér délkeleti sarkában 
álló kis házban született a márciusi 
ifjak egyike, a szabadságharc egyik 
hírszerzője, később híres orvos, em-
berbarát, a magyar orvosképzés nagy 
szervezője, európai hírű tudós, a tü-
dőbetegség elleni hazai küzdelem él-
harcosa. Szülőhelyét halála után egy 
évvel, 1914. június 14-én hatalmas 
ünnepség keretében jelölték meg em-
léktáblával.
Születésének időpontját keresve a 
mindentudó interneten több különbö-
ző időpontot találunk: 1827. decem-
ber 10., 1828. december 20., 1828. 
december 10. Mikor emlékezünk Ko-
rányi Frigyesre adekvát időpontban? 
Miért vannak különböző születési 
idők? Melyik a „jó?” 
A nagy tiszteletben álló orvos életében 
róla megjelent írások mindegyikében 
az 1828. december 20-ai időpont sze-
repel.  Ezt erősiti diplomájának idő-
pontja, házasságlevele, és gyászjelen-
tője is. Az egy év, tíz nappal korábbi 
időpontot egy dédunokájától dr. Ko-
rányi Erzsébettől érkezett fotó indo-
kolta. Ezen egy születési anyakönyvi 

kivonat látható az 1827-es dátummal. 
Ennek eredetijét Korányi anyósa, 
Bónis Sámuelné, Darvas Erzsébet 
kérte sebtében, hogy veje egyetemi 
tanári pályázatának kedvező elbírálá-
sát elősegítse, de a lapra téves dátum 
került. Korányi Sebald és Nyiri Anna 
első gyermeke, Frigyes sokoldalú te-
hetség volt: jó verseket írt, kitűnő elő-
adó, hatásos szónok, aki Petőfi összes 
versét kívülről tudta. 18 évesen költő 
szeretett volna lenni, de édesapja az 
orvostudomány felé irányította.
Nagykállóban összesen 36 évig élt. 
Itt kezdte gyógyító munkáját, itt ta-
pasztalta meg a tbc, és a szegénység 
közötti összefüggést. Egyetemi tanár-
ként legkiválóbb tanítványaiból egye-
temi oktatókat képezett, és a magyar 
orvosképzést európai színvonalra 
emelte.
1895-ben a nagy millenniumi lelkese-
dés közepette emberbaráti érzületét, 
igazságérzetét mélyen sértette, hogy 
miközben a Hősök tere, a Vajdahunyad 
vár építésére, a hatalmas ünnepsé-
gekre hatalmas összegeket költöttek, 
Magyarországon 5 millió ember volt 
tbc-vel fertőzött és egyetlen év alatt 
75000-en haltak meg ebben a beteg-
ségben, főleg fiatalok. De értük nem 
történt semmi. Pedig Angliában már 
70 évvel korábban szanatóriumok-
ban különítették el a fertőző betege-

ket, Németországban Robert Koch 
1882-ben felfedezte a tuberkulózist 
okozó baktériumot és az ellenszéru-
mát, a tuberkulint. De Magyarorszá-
gon nem történt semmi a betegekért. 
Ezért Korányi doktor közgyűjtést 
kezdeményezett az első magyar tü-
dőszanatórium létesítésére. 1902-re 
összegyűlt a pénz. Magánszemélyek, 
városok, falvak küldtek pénzt.1905-
re felépült a kórház, amelyet a meg-
gyilkolt Erzsébet királynéról neveztek 
el, állami fenntartású lett és minden 
adományozó település évente küldhe-
tett egy szegénysorsú beteget ingyen 
gyógyulni. A kórház ma is működik, 
Korányi Frigyes nevét viseli.
A szülői házból Korányi Frigyes apja 
1880-ban Nyíregyházára költözött. 
A házban a nagykállói rabbi rokonai 
laktak 1944 áprilisáig, de Auschwitz-
ból nem tértek vissza. 1948 után szol-
gálati lakás működött benne 1965-ig. 
A következő öt évben a Szabolcs-
Szatmár Megyei Orvosszövetség 
kezdeményezésére emlékházat ala-
kítottak ki, amely 1972-től múzeum-
ként működött a Megyei Jósa András 
Múzeum fenntartásában 2004-ig, 
amikor Nagykálló hatáskörébe került. 
Nagykállóé tehát a felelősség hogy a 
házat és nagy szülötte emlékét a jövő-
nek megőrizze.

Harsányi Gézáné

idén is megtartották a Szü-
lők Akadémiája programot a 
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvo-
da szervezésében. 

A január 18-án megtartott rendez-
vény előadója Petőné Honvári Jo-
lán, a Képes Vagy Rá Fejlesztőház 
szakmai vezetője, fejlesztőpedagó-
gus volt, aki a résztvevő szülőknek, 
(óvoda)pedagógusoknak többek kö-
zött arról beszélt, hogy a szülőknek 
milyen nagy a  felelőssége gyerme-
keink jövőjét illetően. 
-Minden szülő azt szeretné, ha cse-
metéje jól érezné magát a kortárs 
közösségben, ha örömmé válna 
számára a tanulás, és ha sikeres is 
lenne a tanulásban. Azonban fon-
tosabb, hogy gyermekeink pozitív 
önértékelésű, jól kommunikáló, 
együttműködni tudó és az életet sze-
rető felnőtté váljanak. A boldog, ki-
egyensúlyozott életnek ugyanis ezek 
az alapjai – mondta. 
Ennek elérésében, megteremté-
sében az előadó a Képes vagy rá! 
programot tárta a hallgatóság elé, 
melynek sajátossága, hogy képek-
kel erősíti a hallottakat, ezzel is se-
gítve a gyerekek cselekvő, szemlé-
letes gondolkodását. Környezetünk 
ugyanis tele van zajokkal, zörejek-
kel, neszekkel, amelyek gyakran 
előjelző vagy figyelmeztető érték-
kel is bírnak, ezért a felismerésnek, 
azonosításnak különös jelentősége 
van. Az akusztikus ingerek pontat-
lan feldolgozása nehezíti az eliga-
zodást, és komoly tanulási problé-
mákhoz is vezethet. 
Petőné Honvári Jolán előadásában 
szólt arról is, hogy a nevelés hármas 
egysége: a gyermek, a család és a 
pedagógus. Hatékonysága akkor a 
legoptimálisabb, ha ez a triász össz-
hangban tud működni a csemete érde-

kében. Véleménye szerint nemcsak a 
gyerekeknek, hanem a szülőknek is 
rendelkezni kell stratégiákkal, hogy 
meg tudjanak birkózni a gyermekne-
veléssel kapcsolatos kétségeikben. 
Egyik ilyen, hogy 6, vagy 7 éves kor-
ban menjen-e iskolába a gyermek?A 
szakember szerint ilyenkor érdemes 
meghallgatni a gyermekkel foglalko-
zó óvodapedagógust, hiszen ő látja, 
hogyan viselkedik a csemete társas 
környezetben és valós teljesítmé-
nyét. Ha a családban van nagyobb 
gyermek, kicsit könnyebb a helyzet, 
mert már van tapasztalat arról mit je-
lent az óvoda után az iskola. 
-Viszont minden gyermek más, és ezt 
is szem előtt kell tartani. A gyerekek 
az óvoda kötetlen évei után bekerül-
nek egy szabályokkal túlzsúfolt, tel-
jesítmény orientált világba. Pedig jó, 
ha tudjuk az iskola első évei, megta-
pasztalásai a gyermek egész életére 
kihatnak! Ezen kívül 6-10 éves kor-
ban alakul ki a gyermek önértékelé-
se, önbecsülése - tette hozza Petőné 
Honvári Jolán. 

A torna hazai és nemzetközi résztvevői

A gimnazisták iskolájuk névadójának szülőháza előtt

Az előadó, Petőné Honvári Jolán volt, 
aki pályafutását Nagykállóban kezdte 
óvodapedagógusként
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hirdetési szelvény

Kérjük, a hirdetés szövegét 2019. február 20. 16 óráig szíveskedjen leadni a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Kállai Kettős tér 1. szám), 
vagy elküldeni a nagykalloihirmondo@gmail.com e-mail címre. A szelvényt 
nyomtatott betűkkel töltsék ki, mert olvashatatlan szöveget nem áll módunk-
ban közölni. Tisztelettel: a Szerkesztőség

A hirdetés szövege:

Név:

Cím:




Tájékoztatjuk a  

Kedves Olvasókat, hogy  
a Nagykállói Hírmondó,  

2019. február 28-án jelenik meg.  
Lapzárta: 2019. február 20.

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

i N G A T L A N
Nagykálló, Kállai Éva utca 34. 
szám alatt 2 szobás, nappalis, für-
dőszobás ház eladó. Telefon:  
+36 20 988 7115
Nagykálló, Kállai Éva utcában 3 szo-
bás, nagy nappalis, kertes, családi ház 
eladó. Telefon: +36 20 955 4171
Nagykállóban, a Korányi Frigyes 
Gimnázium közelében 2 szobás, für-
dőszobás, kettős fűtésrendszerű (gáz, 
vegyes tüzelésű kazán), felújítást 
igénylő, régi típusú, kertes családi 
ház eladó. Telefon: (42) 264 400 vagy  
+36 30 435 4921
Nagykálló központjában ker-
tes családi ház eladó. Telefon:  
+36 20 628 5595
Nagykállóban 1360 nm építési telek 
gyümölcsfákkal - bekerítve – eladó. 
Telefon: +36 30 259 2700
Nagykállóban, frekventált helyen, 
önálló 1,2 ha gyümölcsös pincetározó-
val eladó. Telefon: +36 30 836 2775
Bérbe adó Ludastón 1 ha szántóföld és 
Nagykertiszőlőben gyümölcsös. Tele-
fon: (42) 263 669
Nagykálló, Birikertben 407 □-öl vegyes 
gyümölcsös telek bekerítve eladó. Tele-
fon: +36 20 410 4642

E L A d Á S - V é T E L
Kombi babaágy pelenkázó szekrény-
nyel, leesés gátlóval és ifjúsági ágy 
egyben – matraccal –eladó. Telefon: 
+36 20 242 4566
Ford Tranzit – K-s rendszámú – eladó. 
Telefon: +36 30 836 2775
Új kazán 43 kW eladó. Telefon:  
(42) 262 781
Traktorra szerelhető villás emelő, 1 
db hótoló, 1 db gallyszecskázó, robogó 
eladó. Telefon: +36 20 520 4618

Eladó tárcsás mosógép, centrifuga, 
kemping kerékpár, 2 pár új, fekete 43-
as félcipő, írógép, javításra szoruló vi-
deomagnó kazettákkal együtt. Telefon:  
+36 20 492 0715

Eladó korongfűrész tengely, egyhenge-
res benzinmotor, keverőtárcsás mosó-
gép, tölgyfa, kiskazettás ajtó, lovas eke, 
elektromos fűnyíró, japán táskaperme-
tező, rotációs kapa, kültéri, sárgaréz 
teraszlámpák, süldő házinyúl. Telefon: 
(42) 797 042

Eladó elektromos kukoricamorzsoló, 
4 db benzines kanna, gázpalack láng-
égővel (üst alá), 3 db 20 l-es zsíros 
kupa, 20 m x 16 m-es fólia, M 10-es 
láda, 4 pár 44-es gumicsizma. Telefon:  
+36 30 668 4239

Eladó 180x150-es ablak, 80x230-as 
teraszajtó, 1”-os menetvágó, gázper-
zselő, 200x80-as műanyag teraszajtó, 
koksz, hurkatöltő, 50-es méretű ¾-es 
irhakabát, 50-es irhadzseki, 2 db 48-as 
öltöny (szürke), 164/51-es női irhaka-
bát. Érdeklődni: naponta 17 óra után.  
Telefon: (42) 264 294

„indiai kard” (31 éve készült díszkard 
másolat, örökségből megmaradt) eladó. 
Telefon: +36 30 251 8010

Szekrénysor, fotel, asztal, televízió, 
magnós rádió, porcelán étkészlet, pap-
lan, párna, ágytakaró eladó. Telefon: 
+36 70 278 4264

Eladó fémvázas, nagyméretű íróasztal, 
számítógéphez tartozó, monitort tartó 
állványlappal. Irányár: 5 000 Ft. Telefon:  
+36 30 205 9251

Borsy Imre (Béke u.)
Papp Jánosné (Kossuth út)
Balogh József (Rózsa u.)
Varga Imre (Ibolya u.)
Berta Lajosné (Bajcsy Zs. u.)
Bökönyi Sándor (Árpád u.)
Gebri István (Iskola u.)
Csordás András (Bercsényi u.)
Szilágyi András (Akácos út)

ELHUNYTAK  
2018. december – 2019. január

„Egy éves lettél.  
Kicsi gödrös kezed arcomra teszed 

kedvesen, ha hozzád beszélek,  
tündérmosollyal porcelánarcodon  

megpihensz egy percet.  
Egyetlen gyertyádat még elfújni nem,  

csak csodálni tudod,  
de apró kezeddel örömöd győztesen  

a tortába tapsolod...”

VONZA LéNÁT
1. születésnapja alkalmából 

szeretettel köszöntjük.
Anya, Apa, a Vonza és a  

Kőhegyi család

SZABÓ-GUMI és
FUTÓMŰSZERVIZ

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


